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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: I forbindelse med udvidet
1

førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om

1

egenkontrol og risikovurdering, krydsforurening, råvarer, buffet
og selvbetjening, personlig hygiejne, skadedyrssikring,
sporbarhed, anprisninger fx på menukortet og registrering fx
ved import og samhandel samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Kontrolleret virksomhedens faciliteter for hygiejnisk vask og
tørring af hænder. Kontrolleret faciliteter for personaletoilet,
og vejledt konkret om metode for benyttelse heraf, således
kundetoilet ikke benyttes af personale. Kontrolleret
skadedyrssikring, herunder baggårdsområde. Vejledt generelt
om metode for oprydning heraf, således det er muligt at tjekke
for eventuelle skadedyr. Det oplyses, at der i baggårdområde
skal laves fryserum på sigt. Stikprøvevis målt
opbevaringstemperatur i køleanordninger og i denne
forbindelse kontrolleret, at der holdes en tilstrækkelig
adskillelse samt tildækning af fødevarer. Gennemgået
procedure for fastsættelse af holdbarhed, herunder udskåret
kød og hakkekød. Vejledt konkret om løsningsforslag, for
holdbarhed styring heraf evt. med dato mærkning. Vejledt om

X

regler for anvendelse af hakkekød, herunder holdbarhed på 24
timer. Gennemgået procedure for resthåndtering og
overvågning af buffet.Ingen anmærkninger.
1 time 45 min.
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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende områder uden anmærkninger: Kølerum,
isterningmaskine, inventar i tilvirkningsområde, køleskabe, opvaske afsnit og opvaskemaskine.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomheden kan fremvise et dækkende egenkontrolprogram samt
risikoanalyse. Kontrolleret at virksomheden kan fremvise dokumentation af udført egenkontrol. Set udført
dokumentation fra virksomhedens opstart 9/2-18 til dags dato, herunder varemodtagelse, opbevaring,
nedkøling, varmholdelse og opvarmning. Vejledt konkret om metode, for udførelse af opvarmning og nedkøling.
Virksomheden oplyser yderligere, at samtlige kølemøbler fremover vil fremgå særskilt af egenkontrollen. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolinformationsblanket.
Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret at virksomheden kan redegøre for sporbarheden ud fra
varesortiment. Kontrolleret at virksomhedens anprisninger i menukort stemmer overens med produkter på
varelager. Vejledt generelt om sporbarhedsdokumentation og at denne er tilstede på virksomheden til enhver
tid. Vejledt virksomhedens konkret om metode, for at kunne oplyse om allergener til enhver tid samt skiltning
heraf. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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