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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
1

krydsforurening, 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 køleskab ved 5
grader og særskilt køleskab under 2 grader til fersk fisk , ok.
Procedurer ved vareindlevering, ok. Vejledt om krav til 2
graders køl eller isning i køledisk ved salg af fersk fisk som take
away. Seperat håndfri håndvask, fødevarevask, opvaskevask og
opvaskemaskine med skyl over 80 grader, set, ok. Procedurer
ved indfrysning af fisk eller dokumetation for ingen indfrysning
af fersk fisk gennemgået, ok. Varmhold af ris over 65 grader, ok.
Adskillelses proceduere ved håndtering af ferske og spiseklare
produkter, ok.
Hygiejne: Rengøring: Renhold i tilberedningsområde,
diskområde, i kølere set og fundet iorden. Godkendt
desinfektionsmiddel anvendes efter rengøring af overflader,

X

set, ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Lokale med tilberedning,- disk,- og
serveringområde fremstår ny etableret og med nyt inventar og
1 time 30 min.
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udstyr, set, ok.
Virksomhedens egenkontrol: Internet baseret egenkontrolprogram med risikovurdering, egenkontrol og fastsat
ugentlig frekvens til kontrol ved varemodtagelse, køleopbevaring, varmebehandling/varmhold, set, ok. Skilt med
allergener bestilt og allergen list er under egenkontrol, set, ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolinformationsblanket. Kontrolrapport ophænges synligt ved indgang og link til smiley på egen hjemmeside
oprettes, ok.
Godkendelser m.v.: Restaurant med salg af salater indeholdende fersk fisk og ris. Take away og med enkelte
siddepladser. Der foretages ingen varmebehandling udover kogning af ris. Køkkenets kapasitet og sortiment
fundet iorden
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