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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
1

mundtlige procedurer for hygiejne, håndtering og overvågning
ved buffetservering samt procedurer for opfyldning, tømning
og rengøring af fade, udskiftning og rengøring af tænger og
skeer, håndtering af rester/genanvendelse af fødevarer, OK.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring og
adskillelse af fødevarer, temperatur i køle- og frostinventar,
håndvaskefaciliteter og arbejdsbeklædning i køkken.
Ydet konkret vejledning om evt. løsningsmuligheder vedr.
opbevaring af fødevarer i skur med ikke vaskbart gulv samt
opbevaring af køkkenets fødevarer i kundeområdet.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af inventar, køkken,
opvask og lager, OK.
Følgende er konstateret: I kundeområdet ved kiosken er der
spindelvæv og løst snavs under/mellem inventar, bundene i
køleskabe trænger flere steder til rengøring. Forholdet
vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden
straks påbegynder rengøringen. Vejledt generelt om
rengøringsniveauet.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret generel vedligehold,

X

X

OK.
Følgende er konstateret: Flere steder mangler bordkanter,
sparkkanter/sokler, m.v. overfladebehandling på steder er
1 time 45 min.
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hylder i køleskabe, hjul og andre overflader rustne, afdækning ved skabe og fuger ved væg. Forholdet vurderes
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om at udarbejde en vedligeholdelsesplan med tidshorisont
for vedligeholdelse af køkkenlokaler.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for opbevaringstid af fødevarer ved buffetservering,
ingen anmærkninger.
Stikprøvevis kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol fra januar-2017 til dags dato på
temperaturkontrol af køl, frost, varemodtagelse, varmebehandling og nedkøling, OK.
Kontrolleret delelementer af virksomhedens risikoanalyse for varemodtagelse, OK.
Vejledt om risikovurdering på grønt.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport samt visning af kontrolrapporter på egen
hjemmeside kontrolleret, OK.
Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed til faktura på svinekam, oksemørbrad, hakket
kalv/flæsk, wienerschnitzler, topside w/cap, ingen anmærkninger
Vejledt om regler vedrørende information om allergene ingredienser, herunder at virksomheden som minimum
skal skilte med, at oplysninger kan fås på forespørgsel.
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