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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået procedurer for
varmebehandling af kylling over natten v. 100 grader, ok. Der
arbejdes ikke med varmebehandling under 55 grader og over
2

lang tid. Stege brunes af og varmes t. kærnetemperatur 55
grader på 1-1½ time, ok.

1

Kontrolleret køletemperaturer og adskillelse under opbevaring,
opbevaring af fersk fisk, og håndvaskefaciliteter, ok. Vejledt om
etablering af sæbe og papir v. den egentlige håndvask (udover
opvask) og om at der i forrum til toilet kun opbevares
fødevarer/drikkevarer i lukkede skabe.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at der skal træffes
passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Der er væg- og loftshuller v. rør i
restaurant, v. ventilationsrør i køkken og v. faldstamme i
baggang m. køler. Der er tidligere vejledt om lukning af
rørhuller.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Der foreligger risikoanalyse for
varmebehandling af fisk og kød, ok.
Set dokumentation for udfærte kontroller med alle ccp'er de

X

X

seneste 3 mdr. Ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning ok. Vejledt om
at læsning udefra er mulig.
1 time 30 min.
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Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at kravene til brug af det økologiske spisemærke med
økologiprocent 60-90 skal overholdes. Følgende er konstateret: Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation
for beregnet økologiprocent (to ens kvartalsopgørelser for 2. og 3. kvartal 2017 - opgjort i kr.)og bagvedliggende
dokumentation i form af fakturaer eller følgesedler, hvorfor økologiprocenten ikke kan kontrolleres.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret anvendelse af tilsætningsstoffer - det anvendes ikke. Ok.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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