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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
1

opbevaringstemperaturer på fødevarer i kølerum, koldjomfruer
og kummefrysere. Kontrolleret at fødevarer i kølerum og
koldjomfruer er tiltrækkelige emballerede og adskilte, således
kontaminering fra ferske råvarer til færdige og serveringsklare
fødevarer undgås. Gennemgået procedurer for tilvirkning af
specifikke fødevarer, herunder laksecreme og saucer.
Gennemgået virksomhedens holdbarhedsvurderinger af div.
fødevarer herunder laks creme, tun Muss og div. saucer.
Gennemgået virksomhedens optøningsprocedurer. Kontrolleret
og oveværet grilning af kød, samt tilberedning af sandwich.
Gennemgået procedurer for klargøring af fødevarer til travle
perioder, herunder opbevaringstid for klargjorte grøntsager.
Gennemgået procedurer for anvendelse af toiletter,
virksomheden oplyser at der anvendes adskilt toilet i kælderen
som personaletoilet. Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask
og tørring af hænder. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af kølerum,
koldjomfruer, frysere, lager i kælderen og personaletoilettet i
kælderen. Kontrolleret tilstrækkelig rengøring af gummilister i

X

div. koldjomfruer og frysere. Gennemgået procedurer for
sikring af tilstrækkelig rengøring af bestik. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens
1 time 30 min.
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gennemførelse og resultater vedrørende varemodtagelse, opbevaringstemperaturer og tilstrækkelig nedkøling af
fødevarer for perioden fra 2. november 2018 til dags dato. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret: Egenkontrollens gennemførelse og resultater vedrørende tilstrækkelig varmebehandling af
fødevarer for perioden fra 2. november 2018 til dags dato.
Følgende er konstateret: Det er på tilsynet konstateret, at der mangler enkelte dokumentationer for tilstrækkelig
varmebehandling af fødevarer. Virksomhedens øvrige dokumentationer er fulgt som beskrevet i egenkontrollens
procedurer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om, ved varemodtagelse, at komme hele vejen rundt om varegrupperne i forhold til kontrol af
varemodtagelse.
Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevist holdbarhedsmærkning af fødevarer på køle og frost,
herunder produkter fra egen produktion. Ingen anmærkninger.
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