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Kontrolrapport ændret 15. august 2017.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Generel håndtering af buffet, herunder
løbende overvågning, brug af hygiejniske tænger og redskaber,
genopfyldning af fade. Kontrolleret adgang til håndsprit.
Vejledt om at anskaffe tænger med lange skafter alternativt
glas/skåle til afstilling af tænger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Målt
opbevaringstemperatur og adskillelse af fødevarer i kølerum og
køleskabe samt faciliteter til hygiejnisk håndvask. Følgende er
konstateret: Fødevarer er ikke tildækkede i kølerum. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om at fødevarer
skal tildækkes i kølerum, køleskabe samt frostrum.
Kontrolleret virksomhedens procedure for hygiejnisk
produktions rækkefølge. Det indskærpes at kølekæden ikke må
brydes. Følgende er konstateret: Fersk marineret kylling samt
oksetege har i 45 minutter været opbevaret udenfor køl.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi sætter
fødevarerne i ovnen straks. Indskærpelse medfører gebyrbelagt

X

X

opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se
klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
1 time 30 min.
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fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: Der er vækst af skimmel ved gummilister i
køleskabe samt under hylderne i grønt-køleskab. I køleskab i bar er der belægninger af hvid skimmel på
køleskuffer. Ventilation i kølerum fremstår med støvede belægninger. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Det vil vi få rettet op på. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret: Vejledt generelt om at udarbejde en vedligeholdelsesplan
således virksomheden til enhver tid fremstår velvedligeholdt.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder HACCP-plan for håndtering af buffet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ejer har mundtlig redegjort for tidsstyring
af buffet.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt CVR- og P-nummer. OK.
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