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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret,
1

Opbevaring, adskillelse og tildækning af fødevarer samt

1

opbevaringstemperatur i køle- og frysemøbler. Kontrolleret
håndtering af fødevarer ved tilberedning. Set dokumentation
for udført kontrol med temperatur opbevaring.
Udenomsarealer fremstod ryddelig og affaldscontainer var ved
tilsyn lukket. Spurgt ind til opvarmning og nedkøling. Spurgt ind
til om virksomheden tager mad med retur fra selskaber. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret mulighed for håndvask ved
indgangen. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret,rengøring af
lokaler og inventar i køkken, kølerum, lager,, depotrum,
indlæsning.Spurgt ind til virksomhedens procedure for
rengøring af loklaler og udstyr som de som får retur.ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er
kontrolleret,vedligeholdelse af lokaler og inventar i køkken,
kølerum, lager, depotrum, indlæsning. Ingen anmærkninger.

X

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret,set
dokumentation for varemodtagelse, opbevaringstemperatur og
opvarmning / nedkøling af fødevarer for de sidste 3 måneder.
1 time
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Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Spurgt ind til om virksomheden har nedskrevet allergenoplysninger i en mappe eller
lignende og hvilke ingredienser/råvarer, der indgår i retten og Indgår der hjemmelavede elementer i retten
(sovser, fonder, dressinger, krydderblandinger og gemmer de emballagen med mærkningsoplysningerne smidt
ud. Kan virksomheden indhente mærkningsoplysninger på leverandørens hjemmeside
Spurgt ind til om rester genanvendt i nye retter, og er der i så tilfælde styr på, hvilke allergene ingredienser.
Spurgt ind til hvordan foregår overlevering af allergenoplysninger, når fremstilleren af retten er gået hjem.
Spurgt ind til om der lavet retter efter kokkens /slagterens fantasi, eller er der opskrifter, som altid følges. Spurgt
ind til om der altid være personale i virksomheden, der kan oplyse, hvilke allergene ingredienser retterne
indeholder. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger - Virksomhedens risiko aktiviteter og CVR nr.
og P. nr. Ingen anmærkninger.
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