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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Nye køleskabe er opstillet i
køkkenet, heri opbevares klargjorte fødevarer klar til dagens
servering, temperaturer, emballering heri, set, ok. Det oplyses
at der er ansat person som tager sig at rengøring i køkken,
klargøring af grøntsager m.m. til dagens tilberedning, ok.
Håndtering af råt kød foretages på særskilt arbejdsplads og
tilmæssigt adskilt fra tilberedning af spiseklare produkter og
1

opvask, ok. Nedkøling i falde gastrobakker, temperatur målt til
4,5 grader i nedkølet sauce, ok. Vejledt konkret om 3 timers
rettesnor ved opbevaring af saucer, dressing, mayo o.a.
kølekrævende udenfor for køl. Vask i stålkøkkenbord ved
opvask holdes fri til håndvask, ok.
Hygiejne: Rengøring: Under tilsynet bar køkkenet præg af
travlhed, men idet kok oplyser at der efter middagsryk
rengøres på gulve, arbejdsoverflader, opvask ryddes m.m.
inden aften servering, vurderes ok. Nye procedurer med
rengøring og desinfektion i køkken efter tømning af
fedtudskiller igangsættes. Regmæssig rengøring af loftområde
og rørføringer sættes på rengøringsplan, ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

X

lokaler: Nye køleskabe er installeret, ok. Det oplyses at der er
planer om vedligehold/renovering i lokaler foråret 2018, indtil
da igangsættes overfladebehandling af loft, malede overflader
2 timer
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på døre og hylder, ny gulvbelægning i lagerlokale m.m.
Virksomhedens egenkontrol: Set regelmæssig dokumentation efter kontrol ved varemodtagelse, kleopbevaring,
varmebehandling og nedkøling fra sidste tilsyn til d.d., ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Emballage m.v.: Kontrol af plast films egenthed, anvendes til varmebehandling af porcheret æg, kan anvendes
optil 100 grader i max 15 min, datablad set, ok. Nye plastbeholdere godkendt til opbevaring af fødevarer
indkøbt, st, ok.
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