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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer og
adfærd vedrørende personlig hygiejne.
Følgende kontrolemner er kontrolleret: Forholdsregler ved
sygdom eller bærere af sygdom blandt køkkenpersonalet,
hygiejniske håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet
og rent arbejdstøj, samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af
arbejdstøj og private genstande. Virksomheden har redegjort
for håndhygiejne, herunder procedure ved smykker, neglelak,
negle og ure. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Affaldshåndterng i produktionskøkken.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
følgende: Yderdøre, herunder varemodtagelsesdør, branddøre,
bagdøre, varemodtagelseselevator og døre til fødevarelokaler i
kælder. Afløb i køkken er forsynet med indbygningsvandlås,
trådnet og tung rist. Vandlåse sidder ikke tæt, men går på mod
trådnet og tung rist. Vejledt konkret om eventuel yderligere
sikring af afløb. Kontrolleret rørføring i kælder og i køkken. Der
er små huller i enkelte loftplader i køkken. Vejledt konkret om
løsningsmuligheder. Kontrolleret at affaldsområder er ryddeligt
X

og containere er med lukkede låg. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Det indskærpes, at virksomheder
skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og
1 time 15 min.
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resultater. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udført ugentlig kontrol af kritiske kontrolpunkter
(varemodtagelse, opbevaring, opvarmning, nedkøling og indfrysning), som frekvensen foreskriver. Der mangler 3
gange juni 2017, 3 gange juli 2017, 2 gange august 2017, 3 gange september 2017, 3 gange oktober 2017 og 1
gang november 2017. I følge egenkontrolprogrammet er frekvensen ugentlig. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Jeg troede oprigtigt at det skulle udføres en gang månedligt, hvilket også kan ses i
egenkontrolsdokumentationen. Det er beklageligt. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt generelt om regler vedr.
dokumentationsfrekvens.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens egenkontrolprogram for skadedyrssikring og
personlig hygiejne.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Link til fremvisning af kontrolrapport kan ikke findes på hjemmeside. Generelt vejledt om regler
vedr. fremvisning af kontrolrapport på hjemmeside.
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