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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperatur i
1

køl og frost er kontrolleret uden anmærkninger. Kontrolleret, at
alle køleenheder indgår i den daglige overvågning af
temperaturer. Ingen anmærkninger.
Procedurer for optøning og nedkøling af fødevarer er
kontrolleret. Virksomheden redegjorde herfor. Ok. Vejledt
generelt om, at det altid skal sikres at temperaturen i hele
fødevaren, overholder gældende temperaturkrav, også under
optøning.
Kontrolleret procedurer for brug af frosne hindbær og andre
bær. Virksomheden redegjorde herfor. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret godkendelse af desinfektionsmidler. Set datablade
på anvendte desinfektionsmidler. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligehold af flisegulve i
køkkenlokaler samt køle- og frostrum er kontrolleret uden
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens
gennemførelse og resultater vedrørende varemodtagelse,
opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling for perioden

X

fra den 1. april 2015 til dags dato. Ingen anmærkninger. Vejledt
generelt om, at den elektroniske egenkontrol tilrettes, således
planer for dokumentation stemmer overens med det faktisk
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udførte.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Vejledt konkret om, at virksomheden i ikke færdigpakkede fødevarer, skal kunne
oplyse om allergene ingredienser, jf. ny mærkningsforordning nr. 1169/2011. Oplysninger om, at allergene
ingredienser kan fås ved henvendelse til personale, skal være tilgængelig ved bestilling fra menukort, på
hjemmeside, eller ved personlig betjening i restauranten. Vejledt om eventuelt at udarbejde materiale som
sikrer, at allergene ingredienser kan oplyses til kunden umiddelbart. Bilag II i samme forordning, med liste over
allergene ingredienser er udleveret.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret, at virksomhedens aktiviteter og vareudvalg er uændrede. Ingen anmærkninger.
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