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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndvaske-
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faciliteter i café og store køkken, personaletoilettet,
opbevaringstemperatur på køl og frost i café og køkken i
kælder, fødevareadskillelse i køleenheder. Håndteringen af
fødevarer sker hygiejnisk forsvarligt under tilsynet selv om
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køkkenet i kælder er under ombygning. OK.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdesle i køkken i kælder,
her under udsuger, køle og frost møbler, opvaskeområde, grønt
rum. I café opvask, koldejomfruer, udsuger, komfur, bar. OK.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
ovennævnte lokaler og inventar. OK. Virksomheden oplyser, at
der har været en vandskade i opvaskeafsnittet i caféen som
bliver udbeder, gulvet laves om så faldet bliver beder, køkken i
kælder er under ombygning.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret
dokumentation fra november 2015 til d.d. på varemodtagelse,
opbevaringstemperatur og opvarmning på køl og frost i kælder
og cafe køkken, nedkøling. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
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kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret personlige hygiejne og
opbevaringen af arbejdsbeklædning sker hygiejnisk forsvarligt.
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Mærkning og information: Kontrolleret at virksomheden har procedure der sikre at der kan oplyses om
allergeningredienser. OK. Konkret vejledt om regler for skiltning med oplysninger om det kan oplyses på
foranledning.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret cvr. nr. og oplyst mail. OK.
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.
Kemiske forureninger: Kontrolleret risikoanalyse og drøftet kemisk forurening på Squares, samt om procedure
for håndteringen både rå og varmbehandlet. OK.
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