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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i kølerum,
adskillelse af fødevarer i kølerum, opbevaringstemperaturer i
køleborde samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Virksomheden har mundtlig redegjort for procedurer for
opbevaring af buffet.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Visuel rengøringskontrol af overflader og
driftudstyr i produktionsområde, kølerum og opvaskeområde.
Vejledt om rengøring af liste i isterningsmaskine samt om brug
af desinfiktionsmiddel til rengøring af pålægsmaskine.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Vedligeholdelse af overflader og gummilister i
kølemøbler i produktionsområde, skadedyrssikring af
afløbsriste, net for åbentstående vinduer samt set
virksomhedens indstiktermometer.
vejledt om revnet og løs flise ved stålbord.
Virksomhedens egenkontrol: Det indskærpes, at virksomheder
skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og
resultater. Følgende er konstateret:Virksomheden anvender
e-smiley, hvor frekvens for udført dokumentation er ugentlig
men virksomheden kan kun fremvise dokumentation fra den
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14. og den 20. juni 2014. Øvrig dokumentation for 2014 er ikke tilgængelig. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Det kan jeg ikke forstå, vi laver egenkontrollen men jeg kan godt se, at det ikke fremgår nogen
steder. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger
Vejledt konkret om visning af smiley på hjemmeside.
Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed på hvid og rødvin, hakket oksekød, bacon og
lamme culotte, ingen anmærkninger.
Det indskærpes, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der vildleder forbrugerne. Følgende er
konstateret:Virksomheden anpriser med hjemmelavet hønsesalat,( men det er købesalat, ) parmaskinke er
lufttørret og rødspætte er fiskefilet. Virksomheden havde følgende bemærkninger: jeg får rettet menukortet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Godkendelser m.v.: Virksomheden oplyser, at den ikke importerer fødevarer.


