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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
1

opbevaringstemperaturer på fødevarer i kølerum, frostrum og
koldjomfruer. Kontrolleret at adskillelse og emballering af
fødevarer i kølerum med fersk fisk, er således, at kontaminering
fra rå og ferske fødevarer til færdige og serveringsklare
fødevarer undgås. Gennemgået procedurer for
varmebehandling af fisk ved røgning, herunder metode,

1

holdetider og temperaturkontrol. Gennemgået procedurer for
modtagelse opbevaring og anvendelse af hakket kød, herunder
opbevaringstid. Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænder. Kontrolleret område udenfor hvor røgning af
fisk foregår, virksomheden oplyser at røgeovn flyttes til anden
placering for lettere sikring mod kontaminering af
omkringstående udstyr. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
køkkeninventarer, kølerum og gummilister i div.
køleanordninger. Loftet i kølerum med bl.a. fersk fisk her en del
løstsiddende maling som der er risiko for kan drysse ned i og
kontaminerer de fødevarer der opbevares i kølerummet. Hylder
over bage bord gaber i samlingerne og er herfor ikke

X

tilstrækkelig rengøringsvenligt. Virksomheden oplyser at der
findes en løsning på ovennævnte snarest.
Kontrolleret skadedyrssikring i områder for opbevaring af affald
1 time 30 min.
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udenfor. Der henstår en hel del tom emballage fra fisk, dette kan være en potentielt faktor for forekomst af
skadedyr omkring virksomheden. Virksomheden oplyser, at der straks iværksættes fjernelse af tom emballage
fra virksomheden affaldsområde. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater vedrørende
opbevaringstemperaturer, varemodtagelse, varmebehandling af bær, tilstrækkelig varmebehandling af fødevarer
generelt, varmeholdelse og transport af fødevarer for perioden fra 12. januar 2018til dags dato. Kontrolleret
virksomhedens årlige revision af egenkontrolprogram af 12. januar 2018.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse vedrørende tilstrækkelig varmebehandling af fisk, herunder røgning af
fisk. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af fødevarer i kølerum. Ingen
anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret stikprøvevist at anvendt plastmaterialer er godkendte til fødevarekontaktmateriale.
Ingen anmærkninger.
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