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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og
adskillelse af fødevarer under produktion og i kølemøbler,
temperatur i mælkekøler er lidt høj, forholdet vurderes at være
en bagatel, da mælk bruges på kort tid, virksomheden oplyste
om procedurer for opvarmning og varmholdelse af sovs, samt
at stegt bacon opbevares uden for køl max 3 timer,
virksomheden stegte under tilsynet ny portion bacon,
virksomheden anvender frosne jordbær der er tilberedt og klar
til brug, der er sæbe og engangsaftørring ved håndvask i
køkken, personaletoilet og 2 kundetoiletter, ingen
anmærkninger. Konkret vejledt om måling af temperatur flere
gange om dagen, når køleskab åbnes ofte eller om opbevaring
af små mængder mælk.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i køkken med
inventar, lagerrum og personalefaciliteter, virksomheden
oplyste om ugentlig rengøring af ventilation i kølerum og stor
isterningemaskine, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse i
køkken med inventar, lagerrum, barområde,

X

personalefaciliteter, vand ved håndvask i køkken er meget
længe om at blive varmt, virksomheden oplyste om varmt
vand, når der vaskes meget op samtidig, konkret vejledt om
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sikring af tilstrækkeligt varmt vand, forholdet vurderes på tilsynet at være en bagatel, ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol på varemodtagelse,
opbevaringstemperaturer, varmholdelse, opvarmning og nedkøling siden november 2015, virksomheden
anvender digitalt egenkontrolprogram baseret på risikoanalyse, ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i
fødevarehygiejne, 1 personale oplyste om opvarmnings- og varmholdelsestemperaturer. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret dokumentation for sporbarhed, jf. faktura, på frisk ananas og Black
Angus kød, ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen
pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret.
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