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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, herunder temperatur og adskillelse under
opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring af
hænder. Endvidere kontrolleret hensigtsmæssig placering og
antal af vaske samt forrum til toilet. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har relative store bøtter til nedkøling af
fødevare. Vejledt om passende volumen af fødevare i forhold
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til overflade for at sikre at nedkøling kan ske fra 65- 10°C på 3
timer.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: rengøring og vedligeholdelse af
produktionskøkken med inventar, køleskabe, lagret og
barområdet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Set risikoanalyse, egenkontrolprogram og
dokumentation for varemodtagelse, opbevaringstemperatur,
opvarmning, nedkøling og varmholdelse fra oktober 2020 til
d.d. Set egnet termometer til måling af CCPér. Vejledt om
overholdelse af egen fastsatte frekvens. Der er ikke udfyldt
egenkontrol siden 27/1-2021. Forholdet vurderes under de

X

foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
1 time 15 min.
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uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Emballage m.v.: Kontrolleret at fødevarekontaktmaterialer anvendes som tilsigtet af producenten. Følgende
fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Emballage til nedkøling af fødevare. Virksomheden foretager ved
dagens tilsyn nedkøling i plastbøtter som har været anvendt til is og kan ikke redegøre for om bøtterne er egnet
til varme fødevare. Virksomheden oplyser at det er en fejl og de normalt anvender metalbøtter til nedkøling.
Vejledt konkret om, at virksomheden skal sikre, at den kun anvender fødevarekontaktmaterialer til de formål,
hvortil de er tilsigtet. Dette kan sikres ved at være i besiddelse af og følge producentens anvendelsesanvisninger,
som medfølger produktet eller anvendet egnet bøtter. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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