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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejnisk
opbevaring af fødevarer på køl, samt under optøning,
1

virksomheden oplyste at rå rejer er optøet på køl natten over
og skal tilberedes nu, kylling optøes kort tid uden for køl, er
stadig frossen og vil blive sat til marinering på køl inden for 2
timer, virksomheden oplyste om pakning af fødevarer til
afhentning i butikken, der er sæbe, varmt vand og
engangsaftørring ved håndvask imellem de to køkkener,
virksomheden har under tilsynet travlt og der ses løbende
udskiftning af rå og tilberedte fødevarer, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i for- og
bagkøkken, stort kølerum, små køle/fryseskabe,
opvaskeområde og personaletoilet, virksomheden oplyste om
jævnlig rengøring af loft over ovn i bagkøkken, samt om daglige
rengøringsprocedurer, der ses fugt, men ikke skimmel i
opvaskerum, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse i for- og
bagkøkken, stort kølerum og opvaskerum, virksomheden
oplyste om planer for nyt emfang over ovn i bagkøkken, om
mulige planer for ændring af opvaskerum, ingen

X

anmærkninger. Generelt vejledt om regler for udluftning i
fødevarelokaler, samt om vedligeholdelsesstandarder i
områder med produktion.
1 time 30 min.
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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol i perioden januar-marts 2018
på varemodtagelse, opbevaring køl/frys, opvarmning, nedkøling og genopvarmning, ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg og risikoaktiviteter. Ingen anmærkninger.
Virksomheden spurgte til muligheden for salg af fødevarer fra andre fødevarevirksomheder, evt. både på
bestilling direkte fra den endelige forbruger og levering til øvrigt salg fra udsalgsstedet. Konkret vejledt om at
virksomheden kan læse om muligheder for registrering, mærkning og sporbarhed, samt hygiejne i forbindelse
hermed i Fødevarestyrelsens vejledninger om samme emner.
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