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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden

1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, tilberedning af særlige råvarer, personlig
hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx på menukortet og registrering fx ved import og
samhandel samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret at der findes
faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder. OK.
Kontrolleret opbevaringstemperaturer i 2 kølere og 3 frysere
uden anmærkninger. Kontrolleret opbevaring, emballering og
adskillelse, samt gennemgået virksomhedens styring af
holdbarheder. OK.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret indretning af køkken,
samt placering af inventar. OK. Virksomheden oplyser, at for at
skabe mere plads, vil toilet i forbindelse med køkken, blive
nedlagt, således rummet kan tages i anvendelse til
opvaskeafdeling og adskillelsen dermed bliver bedre.
Virksomheden er oplyst om, at der altid skal være et toilet, som
kun anvendes af køkkenpersonalet. Vejledt konkret omkring

X

påsætning af kantlister på laminathylder, således overfladen
blive glat og vaskbar. Kontrolleret at virksomheden har et
funktionelt termometer til temperaturkontrol. Ingen
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anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomheden har et egenkontrolprogram og er påbegyndt
dokumentation af opbevaringstemperaturer, varemodtagelse, varmholdelse, varmbehandling og nedkøling samt
kontrolleret at der er udarbejdet risikoanalyse på alle relevante områder. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolinformationsblanket kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret menukort for anprisninger uden anmærkninger, samt gennemgået
procedurer for styring af sporbarhed. OK. Vejledt konkret omkring krav til at virksomheden kan oplyse om det
allergene indhold i fødevarer der serveres, samt krav til skiltning om at oplysningerne kan fåes ved henvendelse
hos personalet.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
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.
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