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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
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: Orden, adskillelse samt
temperaturer ved opbevaring af fødevarer i kølere, køkken og
lager, set og fundet iorden. Gennemgang af procedurer ved
tilberedning af menukortets retter uden anmærkninger.Adgang
til seperat håndvask i køkken, herudover adgang til
opvaskevask og fødevarevask. I kælderkøkken/opbevaring
forberedes udelukkende tilberedte fødevarer, her adgang til
vask. Der modtages ikke jordholdige grøntsager, er skyllet ved
modtagelse. Vejledt om at gemme batchnr. fra ferske
muslinger. Det oplyses at ved produktion i kæølder køkken er
lukkede dør udtil gangareal og at fødevarer er emballeret ved
transport gennem gangareal.
Hygiejne: Rengøring: Renhold i køkkenområde, køkken/lager i

X

kælder, ved opvask, i kølere set og fundet iorden.
Opvaskmaskine med skyl over 80 grader, der er afløb i gulv og
godkendt desinfektionsmiddel anvendes og set, ok.
1 time 30 min.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Lokaler fremstår nyetableret med nyt på alle overflader/vaskbare, nyt inventar og
udstyr set, ok. Vejledt om mulig afdækning i område over udsugning og om krav til forrum ved personaletoilet
som åbner op til gangareal hvis der foretages transport af uemballerede fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Set skamaer til dokumentation after kontrol ved varemodtagelse, køleopbevaring,
varmebehandling og nedkøling set, ok. Risikoanalyseblanketter set, ok. Vejledt om egenkontrolprogram.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolrapport ophænges synligt ved indgang, ok
Godkendelser m.v.: 1. gangs tilsyn efter åbning. Pt. Restaurant med servering ca.18 siddepladser, tilberedning og
servering af Italienske retter. Import aktiviteter registreret, samhandel fra Italien, ok.
Vejledt om opsætning af skilt med information om allergener.
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