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Kontrolbesøget sker også på baggrund af en
forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndvaske
faciliteter i køkken, opbevaringstemperatur på køl og frost.
ingen anmærkninger. Drøftet procedure for håndtering af sushi
når der skal fyldes op ved buffet.
Det oplyses at medarbejder altid gør det med hansker på.
Konkret vejledt om løsningsmuligheder for transport at sushi
fra køkken til buffet, ved at bruge et fad eller tallerken.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på administrativ bøde fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Kloak arbejder er ved at
udbeder skaden, da det skylles en kloak udvendig der er hul i
og så er det trukket ind i væggen og ud på gulvet på lager.
Virksomheden har lavet en bariager med lega blokke, plast og
sand for at sikre at det ikke løber ud over hele gulvet på lagret.
Kontrolleret renholdelse af udsuger, stik kontakter, sushi
område, køleskabslåger, pålægsmaskine, vægge i opvask.
Konkret vejledt om at desinficer gulvet i kælder så snart at de
har udbeder skaden på kloak røret.
Generelt vejledt om at sikre sig at flasker og bøtter der
X

anvendes ved buffet er hygiejnisk rengjort og ikke med tørrede
rester i låg og på kanten af flasken.
45 min.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af inventar og udstyr i køkken, opvask og lager. ingen
anmærkninger. Virksomheden oplyser at der er bestil ny liste til stål køleskab i kold køkken. Generelt vejledt om
ikke at vedligeholde med gaffatape og ujævne fugemasser ved bord kanter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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