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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Temperaturer og adskillelse i samtlige
køle- og fryseenheder samt, at der forefindes sæbe og
engangshåndaftørring ved vask i køkken. Kontrolleret
procedurer for afhentning og modtagelse af varer - ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Køkken- og salgsområde - herunder gulv, loft,
skuffer og skabe samt frysedisk.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
følgende lokaler: lagerlokale på 1. sal - Ingen anmærkninger.
Drøftet indretning i forbindelse med udvidelse af sortimentet herunder glatte og vaskbare lofter over produktionsområde
samt håndvaskeforhold.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Dokumentation for varemodtagelse og
opbevaringstemperaturer. Drøftet dokumentation af bøffer og
kylling som modtages i frossen, færdigtilberedt stand herunder krav til genopvarmning ved til 75 grader C.

X

Virksomheden vil kontakte producenten for yderligere
oplysninger om opvarmningskrav til produkterne - ingen
anmærkninger. Generelt vejledt om regler for tilberedning af
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fødevarer modtaget som halv- og helfabrikata. Kontrolleret tilpasset risikoanalyse og egenkontrolprocedurer i
forbindelse med udvidelse af sortimentet - ingen anmærkninger. Vejledt konkret om enkelte rettelser til
risikoanalysen (overskydende blanketter) samt drøftet en mere simpelt udformning af egenkontrolprogrammet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed på frosne, færdigstegte hakkebøf til burgere ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger. Virksomheden har udvidet sit
varesortiment til også at omfatte opvarmning i begrænset omfang af halv- og helfabrikata. Virksomheden er
derfor stadig placeret i samme branche som før:
Servering: Restauranter, mv. - begrænset, branchenummer 56.10.00.B. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år
er på nuværende tidspunkt 1.
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