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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
opbevaringstemperaturer på fødevarer i køleskabe og frysere.
Gennemgået procedurer for modtagelse af fødevarer herunder
overværet udpakning af fødevare til opbevaring på køl og frost.
Kontrolleret at fødevarer på køl og frost er tilstrækkelige
adskilte og emballerede, således utilsigtet kontaminering fra
ferske råvarer til færdige og serveringsklare fødevarer undgås.
Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i
køkkenet og på personaletoilet. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køkken,
køkkeninventarer, herunder kontrolleret rengøring af køleskabe
og frysere. Gennemgået procedurer og arbejdsgange for
rengøring af køkkenet efter div. arrangementer. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens
gennemførelse og resultater vedrørende varemodtagelse,
opbevaringstemperaturer, tilstrækkelig varmebehandling af
fødevarer og tilstrækkelig nedkøling af fødevarer for perioden
fra 7. januar 2019 til dags dato. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret: Kontrolleret virksomhedens årlige revision af
X

egenkontrolprogram.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udført revision
af egenkontrolprogrammet for indeværende periode.
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Virksomheden oplyser at der udføres revision snarest.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Det er på tilsynet konstateret, at der ikke er udarbejdet risikoanalyse tilpasset
virksomhedens aktiviteter. Virksomheden er på tilsyn den 10. oktober 2017 vejledt om, at udarbejdet
risikoanalyse tilpasset virksomhedens aktiviteter, via udarbejdelse af blanket nummer 1, 2. 3 og ligeledes
udfylde blanket nummer 6 korrekt, alle blanketter kan hentes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyser at der udarbejdes risikoanalyse tilpasset
virksomhedens aktiviteter straks.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt op følgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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