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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Temperatur i kølerum til 3,7 °c og i
køleskab med pålægsvarer til 3,4 °c, faciliteter for hygiejnisk
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vask og aftørring af hænder.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Der er lagt ny gulvbelægning i
køkkenområdet siden sidste kontrolbesøg.
Vejledt konkret om udbedring af skader i kølerum i kælder,
hvor der er rustgennemtrængninger udvendig og indvendig i
kølerum. Virksomheden udtaler, at ledelse vil blive kontaktet
senere i dag, hvorefter skaderne vil blive udbedret snarest.
Overtrædelsen anses som en bagatelagtig overtrædelse, da
virksomheden er villig til at få renoveret kølerummet snarest.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for kontrol ved
varemodtagelse og for temperaturkontrol af kølemøbler og ved
opvarmning, varmholdelse og nedkøling af færdigretter fra
sidste kontrol og til 21. juni 2018. Kontrolleret
procedurebeskrivelse for instruktion af nyansatte i
virksomhedens egenkontrolprogram, Ok.
Virksomheden er begyndt at fremstille sous vide produkter,
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men kan ikke fremvise egenkontroldokumentation for
alternativ opvarmningsmetode, med kombination af
temperatur og holdetid.
2 timer 30 min.
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Vejledt generelt om, at virksomheder skal have dokumentation af en kombination af temperatur og tid, ved
anvendelse af alternative opvarmningsmetoder. Fødevarestyrelsen har fremvist skemaer for sikker tilberedning
af rødt kød mellem 53 °c og 56 °c m. fl. Virksomheden tog billeder heraf, Ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Ansatte der tilvirker fødevarer er behørigt
instrueret i håndtering af fødevare. Repræsentant for køkkenledelsen samt kokkeelev har uafhængig af
hinanden redegjort for: 1). Samtale mellem køkkenledelse og ny medarbejder omkring egenkontrolprogram,
hygiejne praksis ved håndtering af fødevarer og personlig hygiejne - herunder håndvask mellem
arbejdsprocesser mv. 2). Herefter sidemandsoplæring af nyansat ved faglært kok omkring håndtering af
fødevarer, temperaturkrav i kølemøbler og omkring personlig hygiejne og egenkontrol.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at kravene til brug af det økologiske spisemærke med økologiprocent:
30-60 % er overholdt. Ingen anmærkninger.
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