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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer og
adfærd vedrørende personlig hygiejne. Følgende kontrolemner
er kontrolleret: Forholdsregler ved sygdom eller bærere af
sygdom blandt køkkenpersonalet, hygiejniske
håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent
arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af
arbejdstøj. Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser at der
er indgået ny aftale om vask af arbejdstøj ved vaskeri. OK
Følgende er konstateret: Mobiltelefon lå på bord ved
tilberedning af brunch. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om opbevaring af private
genstande.
Kontrolleret procedurer for desinfektion af køkken og
redskaber inden brug og midt på dagen, samt anvendelse af
opvaskemaskine som skyller ved min. 80 grader. OK
Kontrolleret procedurer for opvarmning/nedkøling af
kyllingefilet, samt opbevaringstemperatur i køleenheder i

X

tilvirkningsområdet. Ingen anmærkninger
Gennemgået procedurer for anvendelse af færdig skyllet salat.
Ingen anmærkninger.
3 timer 45 min.
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Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for fremstilling af shakey Peace(frosne jordbær) og
friskpresset grøntsagejuice (grøntager med skræl(gulerod, æble, ingefær, rødbede, spinat baby, Mynthe,
citroner)) og friskpresset appelsin på presser.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes
ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Isterningemaskine fremstår med gule slimede belægninger på lammeler i maskinen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Rengør hver 3. søndag, men vil skærpe rengøring. Indskærpelsen
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for nedskrevne
procedurer for personlig hygiejne samt ugentlig kontrol af nedkøling af kylling 18 maj 2018 til dags dato.
Vejledt om regler/procedure for underretning af Fødevarestyrelsen ved anmeldelse af sygdoms tilfælde.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret medarbejdernes viden om personlig hygiejne, herunder om smitteveje for
fødevarebårne sygdomme. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om oplysning vedr. personlig hygiejne til
nyansatte og påmindelse ved evt. personalemøder.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Mynthe, frosne jordbær, kold røget
laks og baby spinat. Ingen anmærkninger. Medtaget faktura på disse produkter.
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