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

krydsforurening, 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: Kontrolleret godkendelse af
anvendte desinfektionsmidler
Virksomhedens dokumentation for at anvendte
desinfektionsmidler er godkendte.
Vejledt generelt om virksomhedens dokumentation.
Kontrolleret opbevaringstemperaturer på fødevarer i kølerum
og frostrum. Gennemgået hvilke typer af fødevarer der
anvendes i virksomheden, herunder ferske råvarer og
halvfabrikater. Gennemgået procedurer for tilberedning af div.
fødevarer der anvendes over tid, herunder dressinger,
mayonnaiser og sovse. Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask
og tørring af hænder i køkken, herunder kontrolleret at der er
tilstrækkelig og tilpasset antal vaske i forhold til virksomhedens

X

aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køle/frostrum.
Kontrolleret tilstrækkelig rengøring af området for
1 time 30 min.
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virksomhedens drikkevarer på lageret. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollen gennemførelse og resultater vedrørende
varemodtagelse, opbevaringstemperaturer, tilstrækkelig varmebehandling af fødevarer og tilstrækkelig
nedkøling af fødevarer for perioden fra 28. juni 2019 til dags dato. kontrolleret virksomhedens risikoanalyse
vedrørende blanketvalg i forhold til aktiviteter, fra Fødevarestyrelsens risikoanalyse for detail virksomheder.
Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolinformationsblanket.
Kontrolresultat videreført fra tidligere ejer eller tidligere virksomhed, virksomheden har fremvist under skrevet
dokument fra tidligere ejer vedrørende videreført kontrolresultat. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Virksomheden har fået tildelt
branchen: Serveringsvirksomhed - Restauranter m.v. - DD.56.10.99 antal årlige tilsyn er for tiden 1. tilsyn årligt.
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