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Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligehold i følgende lokaler er
kontrolleret: Kold Køkken, færdigvarekølerum, varm køkken,
opskæringslokale, ferskvarekølerum, opvaskerum og flisegulv

1

ved personaleindgang. Kontrolleret, at af vægge, gulve, lofter
og karme er hele, jævne og afvaskelige. Fliser under vask i
opvaskekøkken er beskadiget. Maling på loft i opvaskekøkken
skaller af. Virksomheden oplyser, at der følges op herpå. Ok.
Øvrig kontrol gav ikke anledning til anmærkninger.
Kontrolleret, at inventar og maskiner er hele, rengøringsvenlige
og uden rust. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om, at udgang i emfang i varm køkken, hvor
gammel udsugning har været monteret lukkes, således den er
skadedyrssikret.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens
gennemførelse og resultater vedrørende modtagekontrol,
opbevaringstemperatur, varmebehandling, varmholdelse,
nedkøling og årlig revision af egenkontrollen for perioden fra
den 1. januar 2018 til dags dato. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret udpegning af CCP ér i risikoanalysen og
sammenhæng mellem udpegede CCP ér og det der

X

X

dokumenteres i egenkontrollen uden anmærkninger.
Set risikoanalyse for varmebehandling og nedkøling af
fødevarer uden anmærkninger.
1 time 45 min.
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Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret om virksomhedens medarbejdere, der håndterer fødevarer er
instrueret/uddannet i fødevarehygiejne, så det står i rimeligt forhold til det arbejde, de udfører. Ingen
anmærkninger.
Vejledt generelt om regler for uddannelse/instruktion af medarbejdere.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af okse/kalvekød. Følgende fødevarer er
kontrolleret uden anmærkninger: Færdigpakninger af kalveculotte, culottesteg, cuvettesteg og Engelsk Bøf.
Oplysningerne er påført etiketten. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret, at obligatoriske mærkningsoplysninger på uemballeret okse- og kalvekød er videregivet ved
skriftligt og synligt opslag i umiddelbart nærhed af kødet. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret, at der er sammenhæng mellem opslag om oprindelse og de enkelte referencer der er i disken.
Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om, at virksomheden skal være i besiddelse af oplysninger fra leverandører om opbygning af
referencer.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Anvendelse af dyrevelfærdsmærket. Virksomheden oplyser, at de
ikke anvender dyrevelfærdsmærket. Ingen anmærkninger.
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