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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,

1

krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,
tilberedning af særlige råvarer, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet
og registrering fx ved import og samhandel, økologi samt
væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Temperaturer ved
opbevaring af fersk fisk, kølevarer samt frostvarer, ok.
Adskillelses procedurer ved opbevaring og håndtering af
fødevarer, set, ok. Syrning af ris, samme recept hver gang, tjek
pH under 4,5, ok. Syrnet ris anvendes indenfor max 8 timer, ok.
Procedurer ved tilberedning af hakket tun vurderet ok. Vejledt
om varmebehandling af sukkerærter inden anvendelse i kolde
retter. Alle fødevarer er mærket med dato og holdbarhedstider
fastsat, ok. Adgang til fødevarevaske og seperate håndvaske
set, ok.
Hygiejne: Rengøring: Renhold i køkken, sushiområde,
opvaskeområde samt lager i kælder set, ok. Opvask i maskine

X

med skyl over 80 grader, ok. Procedurer ved renhold af
isterningsmaskine gennemgået, ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden fremstår nyetableret
1 time 45 min.
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med vaskbare overflader, nyt indventar og udstyr, set og fundet iorden til ansøgte aktiviteter. Vejledt om krav til
forrum til toiletområde, om krav til sikring af yderdør og ved rørindføringer/lysskakt i kælder samt om krav til
overfladebehandling af vægge i kælder hvis disse ønskes anvendt til lageropbevaring af fødevarer og emballager.
Virksomhedens egenkontrol: Risikoanalyse, egenkontrolprogram og regelmæssig dokumentation efter kontrol
ved varemodtagelse, køleobevaring set fra start til d.d.. Frekvens for kontrol ved varmebehandling og nedkøling
ændres til 1 x ugentligt, ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolrapport ophænges synlig ved indgang og link til smiley på egen
hjemmeside oprettes, ok.
Mærkning og information: Skilt med information om at oplysning om allergener kan fås ved henvendelse til
personalet er opsat ved indgang og bardisk, set, ok
Godkendelser m.v.: Sushi/tapas restaurant med take away og med 45 siddepladser. Virksomheden placeret i
branche som restaurant med servering. Risikooplysninger og virksomhedens cvr. oplysninger er opdateret.
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