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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Emballering og adskillelse mellem
1

fødevarer i kølerum, opbevaring af fersk fisk i kølerum og
opbevaringstemperatur i kølerum.
Optøning af fisk og kød er kontrolleret. På bord i køkken har
virksomheden netop placeret to store gastronomer med fersk
fisk og kød til optøning.

1

Vejledt generelt om, at fødevarer skal optøs på en sådan måde,
at der er mindst mulig risiko for vækst. Virksomheden flyttede
straks fødevarer til optøning i kølerum ved max. 5°C og oplyser,
at denne procedure vil blive anvendt. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret gennemført vedligehold
af malede overflader på dør til køkken og kølerumsdør, hvide
laminatlåger på skab ved fryserum og væg over håndvask i
reception uden anmærkninger.
Kontrolleret, at inventar og maskiner er hele, rengøringsvenlige
og uden rust. To skærebrætter i træ har dybe revner og to
emaljerede og malede ildfast fade er beskadiget.
Virksomheden redegjorde for planlagt udskiftning af disse.
Ingen anmærkninger.
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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens
gennemførelse og resultater vedrørende varemodtagelse,
opbevaringstemperatur, varmebehandling, nedkøling og årlig
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revision af egenkontrollen for perioden fra den 1. januar 2020 til dags dato. Ingen anmærkninger.
Set gode arbejdsgange i risikoanalysen for optøning af fødevarer samt anvendelse af fødevarekontaktmaterialer
uden anmærkninger.
Kontrolleret udpegning af kritiske kontrolpunkter i risikoanalysen uden anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering er dækkende for virksomhedens
aktiviteter, risikoaktiviteter, kontaktoplysninger og korrekt CVR og p. nr.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som tilsigtet af producenten.
Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Plastfilm samt emaljerede og malede ildfast fade.
Beskadigede emaljerede og malede ildfast fade blev kasseret under tilsynet. Ok. Øvrig kontrol gav ikke anledning
til anmærkninger.
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