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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden

1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,

1

krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,
tilberedning af særlige råvarer, buffet og selvbetjening,
personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx på menukortet og registrering fx ved import og
samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer og adfærd vedrørende
personlig hygiejne, herunder forholdsregler ved sygdom eller
bærere af sygdom blandt køkkenpersonalet, hygiejniske
håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent
arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af
arbejdstøj og private genstande. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Procedurer for opbevaring af fødevarer,
herunder opbevaring af fødevarer på køl og frost.-Stikprøvevis
kontrol af temperatut køl og frys-OK Vejledt konkret om at der
skal forefindes papir ved håndvask til hygiejnisk tørring af
hænder.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Køkken, lister, køl og frys, gulv, loft, hylder,
affaldsområde/udendørs areal, tørlager, bar, ismaskine, vægge,
1 time 45 min.
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ovne, alle fødevare kontakt overflader.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vejledt konkret om skadedyrsikring af hul i hjørne af dør på 0,3 x 0,5 mm med udgang
til affalds sorterings område, skal tildækkes/afdækkes grundet risiko for skadedyrs indtrængende. Der var ingen
spor af skadedyr under tilsynet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: Set stikprøvevis kontrol af varemodtagelse, temperatur
kontrol af køl/frys, opvarmning/nedkølning af fødevare samt rengøring(alle med ugentligt frekvens) for
perioden: 01.01.2018-d.d.-OK Virksomheden fremsender risiko analyse samt egenkontrol program inden 48
timer i aftale med tilsynsførende.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af
medarbejdere i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Vejledt om regler vedrørende information om allergene ingredienser, herunder at
virksomheden som minimum skal skilte med, at oplysninger kan fås på forespørgsel.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Okse filet. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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