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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret anvendelse af
1

hygiejniske faciliteter ved håndvask, herunder konstateret at de
har håndvask med varmt og koldt vand, men den benyttes ikke
pt, men de oplyser idag at de fremadrettet vil benytte
håndvask specielt beregnet til håndvask i køkken -ok. I
sushiafdeling er der en håndvask, og det oplyses at den også
benyttes til skyldning af karklud. Idag vejledt om reglerne for at
håndvask ikke må benyttes til andre aktiviteter, herunder
oplyser virksomhed, at de vil etablere dobbeltvask således der
er håndvask og fødevarevask-ok. Kontrolleret kapacitet og
produktionsflow i køkken-ok. Kontrolleret buffet, herunder
overvågning af buffet-ok. Ved servering af sushi benyttes
tallerkner med ens farve og ur, således buffetservering på
running sushi styres via dette-ok. Virksomheden oplyser, at
fødevarer fra running sushi først laves når der kommer gæster
og kasseres hvis ikke det sælges indenfor 1/2 time -ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i køkken og
afdeling hvor sushi fremstilles, samt i kølerum-ok. Kontrolleret
rengøring i lager, her oplyser virksomhed, at frekvens for
rengøring af rist foran indsug til køl øges-ok

X

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse i
køkken, lager og kølerum-ok
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
2 timer
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beskrivelse af håndtering af fødevarer ved running sushi, herunder at de benytter tallerkner af forskellig farve
tidsmæssigt adskilt og vha. ur. Kontrolleret dokumentation for opbevaringstemperatur, varemodtagelse,
opvarmning, nedkøling og indfrysning af fisk i juni og juli 2017. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolrapport er anbragt synligt-ok
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed af 1 pose jordnødder, oprindeligt modtaget i kasse med 2
poser.Idag modtaget faktura, som dokumenterer sporbarhed på disse jordnødder. Derfor ophæves oprindelig
beslaglæggelse af jordnødder fra i går. Da sporbarhedsdokumentation er indsendt inden for 24 timer efter
kontrolbesøg, og det er 1. gang at virksomheden ved kontrol af sporbarhed ikke kunne fremvise denne på tilsyn
vurderes det under bagatelgrænsen ved dette tilsyn. Vejledt om reglerne for, at sporbarhedsdokumentation skal
være i virksomheden på tidspunkt for levering. Kontrolleret sporbarhed på Tiger Rejer, Nobashi 200g, Torii Kiiroris til sushi-ok.
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