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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
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.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Set opbevaring, adskillelse og tildækning af letfordærvelige
fødevarer i køkkener på -1, 0 og 1. sal. Set opvaskeafdeing,
bagerafdeling, varm afdeling, morgenmadsbuffetten samt a la
carte i forskellige køkkener. Kontrolleret at der er mulighed for
hygiejnisk vask og tørring af hænderne overalt ved de
forskelllige arbejdsstationer. Målt temperaturer i divers køle-og
frostanordninger. Ok.
Gennemgået procedurer for skylning af frugt og grøntsager,
samt sous vide og langtidsstegning af diverse fødevarer. Ok.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Set renholdelse
af hovedkøkken, opvaskeafdeling, lager, køle-og
fryseanordninger, herunder inventar og udstyr. OK

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret: Set generel
vedligeholdelse i køle-og frostrum. Ok.
Følgende er kontrolleret: Skadedyrssikring ved vareindlevering.
3 timer 30 min.
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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for udført
kontrol med varermodtagelse, opbevaring, varmebehandling, nedkøling samt langtidsstegning/sousvide for
perioden siden opstart d. 14. maj 2019 til dags dato.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse.
Emballage m.v.: Kontrolleret: Varmebehandling af animalske produkter i leveringsemballage. Følgende er
konstateret: Virksomheden varmebehandler spoleben og lammeskank i leveringsemballage - der kan ikke
fremvises dokumentation for egnethed heraf. Virksomheden oplyser at leverandør har været i virksomheden før
bestilling af animalske fødevarer og her er der rådgivet om denne form for varmebehandling i emballagen.
Virksomheden oplyser at denne form for varmebehandling i emballage stopper øjeblikkeligt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om egnethed af emballager til forskellige formål.
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