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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer og
1

adfærd vedrørende personlig hygiejne. Følgende kontrolemner
er kontrolleret: Forholdsregler ved sygdom eller bærere af
sygdom blandt køkkenpersonalet, hygiejniske
håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent
arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af
arbejdstøj og private genstande: Ingen anmærkninger.
Kontrolleret opbevaring, adskillelse og tildækning af fødevarer i
køleskabet samt opbevaringstemperatur i samme. Ok. Vejledt
om bedre adskillelse af fødevarer i køleskabet. Ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringsstandard af køkken
og opvaskeafdeling. Ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomhedens
risikoanalyse omfatter risiko for fødevarebårne sygdomme,
herunder Roskildesyge, ved overførsel af smitte fra personale
til fødevarer. Ok.
Kontrolleret dokumentation for varemodtagelse,
opbevaringstemperatur på køl og frost, opvarmning og
nedkøling i perioden november 2015 til dags dato.
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Virksomheden er blevet konkret vejledt om dokumentation af
nedkøling af fødevarer. Virksomheden er konkret vejledt om
sine muligheder for tilretning af egenkontrollen, herunder
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fastsættelse af dokumentationsfrekvenser. Konkret vejledt om udførelse af revision af egenkontrolprogram.
Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret medarbejdernes viden om personlig hygiejne, herunder om smitteveje for
fødevarebårne sygdomme.
Mærkning og information: Vejledt om nye regler for informationspligt om allergener, dette kan gøres ved
minimum at skilte med at oplysningen kan fås på forespørgsel. Vejledt om procedurer som sikrer at
salgspersonalet kan give oplysninger om allergener på forespørgsel. Udleveret bilag II fra den nye
Mærkningsforordning 1169/2011. 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 herom.
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