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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Temperaturer i kølerum,

1

kølediske, ok. Adskillelse mellem rå- og spiseklare fødevarer
ved opbevaring i kølerum. Ejer oplyser om planer mht. flytning
af fersk fisk og kød til andet kølerum med køl på 2 grader.
Kapasitet ved tilberedning til selskaber, a la carte vurderet ok.
Fødevarer som opbevares i kølerum ude er emballeret, ok.
Håndvaskefaciliteter, ok. Procedurer ved varmebehandling,
nedkøling og adskillelse under produktion gennemgået uden
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Arbejdsoverflader som kommer i kontakt
med fødevarer, på hylder i kølerum og kølere, set og fundet
iorden. Opvask af udstyr i opvask med skyl over 80 grader.
Pålægsmaskine og andet udstyr som ikke vaskes i
opvaskemaskine desinficeres på anden vis, ok. Daglige
arbejdsgange mht. rengøring ved luk gennemgået, alle
arbejdsoverflader og gulve rengøres dagligt, ok. Det oplyses at
der i stille periode hovedrengøres med bla. højderengøring, ok
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelseplan er udarbejdet,
Lofter, råt træ m.m. overfladebehandles. Hylder i grøntkøler

X

X

overfladebehandles eller udskiftes, ny overflade på gulv i lille
kølerum og grøntkøler, nye lister til kølerumsdør bestilles, filtre
i udsug udskiftes og dør i forrum opsættes. Plan set og
1 time 30 min.
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vedligehold igangsættes i 2016, ok
Virksomhedens egenkontrol: Set egenkontrolprogram og regelmæssigdokumentation fra 2016, ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed på fisk ved faktura kontrol set, med oplysning om
fangstredskab, område og latinsk betegnelse, set, ok
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.
Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger.
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