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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Håndvask m.
sæbe og papir, ok. Personaletoilet og kundetoiletter m. sæbe
og papir, ok. Opbevaringstemperatur i køle- og fryserum, ok.
Opbevaringstemperatur i diverse koldjomfru, ok.
Virksomheden opbevarer fersk fisk i koldjomfru over 2 grader.
Virksomheden oplyser, at fisken er taget ud af frostrum her til
1

formiddag og indstiller staks køler til 1 grad. Temperaturen
måles herefter til 1grad i koldjomfru. Forholdet betragtes som
under bagatelgrænsen ved dette tilsyn. Virksomhedens
kølerum holder 2,5 grader. Virksomheden oplyser, at service
tilkaldes, så temperatur kan indstilles til under 2 grader, så krav
til opbevaring af fersk fisk overholdes. Temperatur målt i
sandwich-disk over 5 grader. Virksomheden oplyser, at 3 timers
reglen overholdes ved fx rejer og røget laks og at der kun fyldes
lidt op ad gangen. Ok. Hørt ind til procedurer ved buffet og
håndtering af rester, ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Toiletter,køkkenlokaler, ok. Isterningemaskine ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af

X

følgende lokaler: Lagerrum m. yderdør. Virksomhed konkret
vejledt om, at dør holdes lukket eller der monteres fluedør.
Åben dør lukkes straks ved tilsynes. Forholdet betragtes som
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under bagatelgrænden.
Virksomhedens egenkontrol: Set opbevaringstemperatur, opvarming og nedkøling samt varemodtagelse for
2014 og 2015 til d.d Virsomhed konkret vejledt om at dokumentere hyppigere end 1/måneden pga. omfanget af
aktiviteter. Ok. Set risikoananlyse, virksomhed konkret vejledt om at supplere riskoanalysen m. blanket 6, 8 og 9.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Virksomhed konkret vejledt om
at ophænge rapport synligt ved yderdør. Rapport hænger i vindfang ved inderdør. Virksomhed oplyser at
forholdet rettes straks. Ok.
Emballage m.v.: Mærkning og korrekt anvendelse af fødevarekontaktmaterialer kontrolleret. Ingen
anmærkninger. Virksomheden benytter indkøbte, egnede plastbeholdere. Ok.
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