0
Yutaka Sushibar Aps

1

21-10-2015

Fonnesbechsgade 9 A
7400 Herning
34208158

13-03-2014
1

1
1
1

30-10-2013

1
1

24-05-2013

1
1

side 1 af 2

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Råvareoprindelse og procedurer ved fremstilling af aftenens
specialmenu, fremstilling og håndtering af sushi i

1

take-awayafdelingen, temperaturer i kølere og frysere samt
orden og hygiejnisk adskillelse af fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af take-away
køkken, restaurant-køkken, kølerum, lagerlokaler,
personalerum og toilet, samt restaurant og gæstetoiletter.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehol af lokaler,
inventar og udstyr, samt kontrolleret skadedyrssikring af
udendørs affaldsområde. Virksomheden har redegjort for
indretningsmæssige ændringer ved opvaskeområdet. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevist kontrolleret
egenkontrollens gennemførelse og resultater fra sidste
kontrolbesøg til d.d., herunder dokumentation for kontrol med
opbevaringstemperaturer, varemodtagelse, kontrol med

X

X

indfrysning af fisk, samt kontrol med Ph i sushiris. Ingen
anmærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
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kontrolrapport og visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Vejledt konkret om nye regler for hygiejneuddannelse af ufaglært personale.
Mærkning og information: I forbindelse med kampagne vedrørende mærkning og vildledning er markedsføring
på menukort kontrolleret. Virksomheden anvender ikke anprisninger i deres mærkning og markedsføring. Ingen
anmærkninger.
Stikprøvevist kontrolleret mærkning med allergene ingredienser på færdigpakkede fødevarer. Ingen
anmærkninger. Der er ydet konkret vejledning om, at virksomheden ved skiltning/opslag skal informere
forbrugerne om indhold af allergener i virksomhedens fødevare og at yderlige oplysninger kan fås ved
henvendelse til personalet.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Anvendelse af betegnelsen "Tigerrejer". Faktura
er kontrolleret uden anmærkninger.
Kontrolleret vedrørende fiskehandelsnavne m.v. (handelsbetegnelse, produktionsmetode og fangstområde).
Ingen anmærkninger.
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