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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer for
1

opbevaring af fødevarer på køl til mrogenbuffet, opbevaring

1

uden for køl, samt håndtering af rester, der er hygiejniske
håndvaskefaciliteter på personaletoilet og i lille køkken, samt
separat håndvask i køkken til morgenbuffet, virksomheden har
primært servering af spiseklare fødevarer, der foregår ikke
klargøring af fødevarer, samtidig med opvask i stort køkken,
virksomheden oplyste at borde i lille køkken ryddes op før
anretning, ingen anmærkninger. Generelt vejledt om regler for
separate fødevarevaske, håndvaske og opvaskevaske.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret procedurer for rengøring af
køkken, der også udlejes til privat brug, samt rengøring af
kaffemaskine ved café, ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
udført egenkontrol på varemodtagelse,
opbevaringstemperaturer i reception og ved morgenbuffet i
sommerperioden, ingen anmærkninger. Følgende er
konstateret: virksomheden har lavet risikoanalyse for
varemodtagelse og videresalg af emballerede fødevarer i 2015,
virksomheden har sidste år indført aktiviteten servering af

X

morgenbuffet uden at have risikoanalyse for
anretning/servering af uemballerede fødevarer, virksomheden
oplyste at de opdaterer risikoanalyse med de nye aktiviteter.
1 time 15 min.
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Forholdet vurderes at være en bagatel overtrædelse, for virksomheden har procedurer for styring af
morgenbuffet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Virksomheden har 2 serveringssteder, kontrolrapporten er ophængt ved indgangen
(receptionen) til feriebyen, morgenbuffet er kun tilgængelig ved adgang til feriebyen.
Mærkning og information: Kontrolleret dokumentation for sporbarhed på indkøb i nærtliggende supermarked,
virksomheden fremviste sporbarhedsdokumentation, hvor leverandør, modtager, dato, varer og mængder
fremgår, ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens fødevareregistrering, herunder cvr-nr. og risikoaktiviteter, ingen
anmærkninger.
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