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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i køleskab og
fryser i køkkenet. Der er sæbe og papirshåndklæder ved
håndvask. Kontrolleret håndtering og opbevaring af fødevare
på morgenmadsbuffet.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i
serveringsafsnittet. Ingen anmærkninger. Vejleet om øget
rengøring af inventar, herunder oven og køleskab i køkkenet.
Vurderes til at være under bagatelgrænsen ved dette tilsyn.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af lokale,
materialer og inventar i serveringsafsnittet. Ingen
anmærkninger. Vejledt om vedligeholdelse af træbordplade
med vask i køkkenet. P.t. er overfladen slidt og vasken slutter
ikke tæt til bordpladen og derfor vanskelig at holde ren.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse. Ved tilsynet blev det konstateret at
virksomheden ikke kunne fremvise en skriftlig risikoanalyse,
der er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Virksomheden
er ved tilsyn den 31. juli 2013 og ved tilsyn den 26. maj 2015
blevet vejledt om at der skal udarbejdes risikoanalyse for
X

virksomhedens aktiviteter. Virksomheden har efterfølgende pr.
mail fremsendt dokumentation for at virksomheden den 2. juni
2015 var påbegyndt udarbejdelse af risikoanalyse.
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Virksomheden oplyste at det lå i en skuffe i køkkenet men blev ved fejl ikke fundet og fremvist under tilsynet den
8. juni 2017. Under dette tilsyn påbegyndte virksomheden udarbejdelse af risikoanalyse. Det fremsendte
materiale og de efterfølgende skemaer som blev udarbejde under tilsynet vil bliver vurderet ved næste
ordinære tilsyn.
Set dokumentation for kontrol ved varemodtagelse og opbevaringstemperaturer fra januar-juni 2017. Ingen
anmærkniger. Vejledt virksomheden om dokumentation ved opvarmning af fødevare der serveres ved
morgenmadbuffet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
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