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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

køkken uden anmærkninger: Temperaturer i køle/frost
enheder. Set termometre (laser/instiks). Håndvaskeforhold incl
sæbe/papir. Procedurer for varemodtagelse gennegået, der
handles i Dragrofa, vejledt konkret om at dokumentation for
indkøb skal foreligge i virksomheden. Der serveres fra
søndag-torsdag dagens ret, produktion af denne starter kl 15.
Vejledt om materiale der findes på fvst.dk om stegning af
pommes frites mht udvikling af PAH.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
køkken. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om anvendelse af
godkendt desinfektionsmiddel.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: køkken. Ingen anmærkninger. Vejledt om årlig
kalibrering af termometre.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Set dokumentation fra 2016 for
varemodtagelse, varmebehandling, opbevaringstemperaturer,
vedligholdelse.

X

Konkret vejledt om at skriftlig risikoanalyse skal være
tilgængelig i virksomheden, og om at selvbetjeningsblanketter
kan findes på:
1 time 15 min.
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http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx.
Vejledt om blanketvalg, blanket nr. 1,2,3,6,7,8,10,11 samt oversigtsskema er gennemgået som eksempel.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser at en borger har egen hjemmeside ( Min By), hvor virksomheden markedsfører sig, der er
link på denne hjemmeside.
Mærkning og information: Set opsat skilt mht Allergener.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger. Udfra virksomhedens
oplysning om aktiviteter ( bla stegning af frikadeller udfra rørt fars, hjemtagning af råt hakket kød til bla
krebinetter, bøffer ændres virksomhedens branche til: Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Servering:
Restauranter mv, branchenummer 56.10.00.A. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende
tidspunkt 2, ved elite status 1 gang årligt.
Vejledt om nyhedsmail på fvst.dk
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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