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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
opbevaringstemperaturer på fødevarer stikprøvevist i
1

koldjomfru og i kølerum. Overværet tilvirkning af burgere.
Virksomheden har demonstreret ved fysisk at stegebøf, bacon
og pålægge ost hvorledes en sandwich tilvirkes fra bunden til
slut, herunder demonteret stegning af hakkebøf i pladesteger,
samt herunder vist at bøffen er gennemstegt. Kontrolleret
opbevaring af fødevarer på lager, herunder opbevaring af
grønt. Kontrolleret opbevaring af æg i kølerum. kontrolleret
faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i køkken og på
personaletoilet. Kontrolleret placering af ismaskine, ismaskinen
står på et lager under en del rør og disse rør er ikke
tilstrækkelige rengøringsvenlige der er herfor risiko for at is fra
maskinen kontamineres ved brug af is fra maskinen,
virksomheden oplyser at ismaskinen får anden placering
snarest. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
kølerum, frysere, koldjomfruer og køkkeninventarer generelt.
Gennemgået procedurer for vedligeholdelse af dobbeltsteger,
herunder gennemgået frekvens for udskiftning af teflon stykker

X

der er monteret på stegefladerne: ingen anmærkninger.
Kontrolleret: Kontrolleret vedligeholdelse af trappeopgang fra
kælderen, .
1 time 10 min.
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Følgende er konstateret: Belægningen på trappen er i stykker flere steder og er ikke tilstrækkelig
rengøringsvenlig. Virksomheden oplyser at der til nytår lukkes i nogle dage og der vil her blive lagt nyt belægning
på trappen og gulvet omkring trappen. Reparationen er skrevet i vedligeholdelsesplanen. Ingen anmærkninger.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater vedrørende
varemodtagelse, opbevaringstemperaturer, tilstrækkelig varmebehandling af fødevarer og tilstrækkelig
nedkøling af fødevarer for perioden fra 1. maj 2021 til dags dato. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret: Virksomhedens årlige revision af egenkontrolprogram
Følgende er konstateret: Der er ikke udført revision af egenkontrolprogram for indeværende periode,
virksomheden oplyser at dette udføres dags dato.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om revision af egenkontrolprogram
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. , P nummer og
fødevareaktiviteter.
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