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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Fremstilling og anretning af stegte ål med
stuvede kartofler og af stjerneskud, temperatur i kølerum,
faciliteter for hygiejnisk vask og tørring af hænder i køkken.
Ydet konkret vejledning om evt. løsningsmuligheder vedr.
flytning af vaskemaskine, tørretumbler og vakuummaskine fra
grovkøkken, så risiko for krydssmitte minimeres. Virksomheden
oplyser, at der snarest vil blive taget hånd om dette.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Køkken, tørvarelager, restaurant. Ingen anmærkninger.
Ydet konkret vejledning om evt. løsningsmuligheder vedr.
bedre renholdelse af kold jomfru. Rengøring blev straks
påbegyndt. Efterfølgende er kontrolleret for rengøring af kold
jomfruen, og fundet i orden, og derfor anses den manglende
renholdelse af kold jomfruen som en bagatelagtig
overtrædelse.
Virksomhedens egenkontrol: Ydet konkret vejledning om, at
allergener skal indgå som delelementer i virksomhedens
risikoanalyser. Virksomheden har fortalt omkring gode
arbejdsgange for fremstilling af spiseklare fødevarer, med

X

X

særlig fokus på allergener, hvor overførelse af allergener fra
flere fødevare til en anden, f. eks. fra mayonnaise og
mælkeprodukt til en færdig dressing fremstillet i virksomheden,
2 timer 20 min.
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Ok.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for kontrol ved varemodtagelse
og for temperaturkontrol af køle- og frostmøbler og ved opvarmning, varmholdelse og nedkøling af færdigretter
fra 16. januar 2017 til den 13. juli 2017.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret at virksomheden ves skiltning oplyser forbrugerne om, at information af
allergene ingredienser i de serverede fødevarer, kan fås ved henvendelse til personalet. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at virksomheden kan redegøre for indhold af allergene ingredienser for følgende fødevarer
fremstillet under kontrolbesøget: Stjerneskud med rejer og dressing serveret på hvedebrød, stuvede kartofler og
stegte ål med panering af hvedeprodukt, ingen anmærkninger hertil. Virksomheden oplyser, at der altid er en
kok tilstede, som ved hvilke ingredienser retterne indeholder. Udleveret hjælpeskema til styring af allergene
ingredienser i færdigretter, side 19 af kampagnematerialet.
Ydet konkret vejledning om, at indhold af allergene ingredienser i a la carteretter skal fremgå af menukortet, når
der ikke spørges ind til særlige behov ved betjeningen.
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