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Kontrolbesøget sker bl.a. på baggrund af en
forbrugerhenvendelse. Tillægsside udleveret.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret og set
virksomhedens procedurer for tilberedning af pommes frites
med særlig fokus på nedbringelse af kemiske stoffer
(akrylamid) der dannes under stegning, herunder adskillelse
ved stegning i oliekar, udskiftning, rengøring og filtrering af
olie, samt stegetemperaturer, -tid og -farve - virksomheden
forklarede om samtlige procedurer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedurer og håndteringer for
hygiejnisk produktions rækkefølge. Det indskærpes at der skal
vaskes hænder efter berøring af råt kød eller emballge, hvori
der har været råt kød, inden der berøres spiseklare fødevarer,
samt at brug af handsker ikke kan erstattes af håndvask.
Følgende er konstateret: En ansat håndterede frosne rå
burgere med en tang og hænder berørte emballagen, herefter
gik ansat hen og fortsatte sit arbejde med at samle spiseklare
burgere uden at foretage vask af hænder. Ansat arbejdede med
engangshandsker.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Leder oplyste at
der skal vaskes hænder ved skift mellem forskellige
arbejdsstationer og fremviste en planche med reglen ved
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håndvasken (fotoforetaget). Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se
klagevejledning på bagsiden.
Vejledt konkret om at det er virksomhedens ansvar at sikre, at medarbejdere, der håndterer fødevarer, har
tilstrækkelig viden om fødevarehygiejne.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af udstyr i området med ta'selv af drikkevarer, området hvor
burgere og måltider samles, samt køle- og frostrum - den ene automatisk til selvbetjening af drikke er placeret
direkte på bord, uden at der kan sikres tilstrækkelig rengøring under - ansat oplyste at der er planlagt udskiftning
af bordplade og i den forbindelse forventes udstyret løftet fri fra bord eller der fuges rundt. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af udstyr i området med ta'selv drikke - læs også afsnit om
rengøring. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse for varmebehandling af fødevarer med
særlig fokus på risikoanalysen af kemiske forureninger som akrylamid og PAH. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.


