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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvevis kontrolleret
opbevaringsforhold for fødevarer i fødevarelokalerne og på
køl/frost, opbevaringstemperaturer i kølerum og
køle-/fryseenheder, adskillelse af rå og tilberedte fødevarer ved
opbevaring på køl samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring
af hænder. Ingen anmærkninger. Kontrolleret forhold for
forrum til personaletoilet og virksomheden oplyser, at
personaletoiletet nedlægges/sløjfes og vil ikke længere blive
brugt og i stedet for vil der bruges gæstetoiletterne. Ingen
anmærkninger. Vejledt konkret om udarbejdelse af
procedure/risikovurdering ved brug af gæstetoiletter af
virksomhedens køkkenpersonale.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret køkken med
maskiner/inventar, opvaskeafsnit, kølerum, diskområde og
serveringslokaler samt gæstetoiletter. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret køkken med
maskiner/inventar, opvaskeafsnit, kølerum, diskområde og
serveringslokaler samt gæstetoiletter. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenontrolprogram
og dokumentation for kontrol af varemodtagelse,
opbevaringstemperatur og varmebehandling. Ingen
anmærkninger.
Konkret vejledt om at skriftlig risikoanalyse skal være
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tilgængelig i virksomheden, og om at selvbetjeningsblanketter kan findes på:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx.
Vejledt om blanketvalg.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering i forbindelse med ejerskifte er dækkende for
virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens aktiviteter og vareudvalg. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens skriftlige accept fra hidtidig ejer om videreførelse af kontrolhistorik i
forbindelse med ejerskifte. Følgende er kontrolleret: Skriftlig accept fra tidligere ejer. Ingen anmærkninger.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet og registrering fx
ved import og samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.


