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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrol af orden, adskillelse
1

samt køletemperaturer ved opbevaring af fødevarer i køkken,
kølerum og lager set og fundet iorden. Adgang til

1

håndvaskefaciliteter i køkkenområde og ved opvask, set, ok.
Følgende er konstateret: Ret med sauce og gulerødder sat på
lagerkøl målt med eget indstikstermometer 24, 5 grader, sat på
køl som færdignedkølet (tæt på 3 timer fra

1

nedkølingsstart).Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, og idet
retten straks blev kogt op og ny nedkøling igangsættes. Vejledt
konkret om nedkøling indenfor 3 timersrettesnoren og kontrol
heraf hver gang medmindre fast rutine som er dokumenteret.
Hygiejne: Rengøring: Renhold i køkkenområder, kølerum, lager,
opvask mv. set og fundet iorden. Opvask i flere maskiner alle
med skyl over 80 grader, set, ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside og ophængning i virksomheden.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Gennemgang af virksomhedens anprisning på

X

X

menukort, det anpriste er i overenstemmelse med anvendte
råvare, der er ikke fundet uoverenstemmelser ved
hjemmelavet og ingen erstatningsprodukter, ok.
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Set sporbarhed ved kontrol af følgeseddel ved indkøb af skærising, ok. Vejledt om at gemme oplysninger om
latinsk navn, fangstredskab, fangstområde mv.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden anvender d.d. ikke produkter med bestyttet oprindelsesbetegnelse,
vejledt dokumentation ved produkter med beskyttet oprindelsesbetegneler eks. Parmaskinke, parmasan, serano
mv., læs mere herom på www.fvst.dk
Emballage m.v.: Emballage til brug ved varmeretter, vacuum og plastfolie indkøbes således at det kan benyttes til
varmeretter i op til eks. 8 timerVed næste køb sikres at der medgølger data med produktet som kontrolleres
inden anvendelse, ok.
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