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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
håndvaskene altid skal være tilgængelige og være forsynet med
rindende koldt og varmt vand. Følgende er konstateret:
Virksomhedens håndvask var overdækket med
husholdningsfilm, som ikke gjore det muligt at vaske hænder.
Efter at have fjernet filmen, blev det konsateret at der ikke var
rindende vand i hanen. Kokken stod på daværende tidspunkt
og ordnede rå kylling. ved siden af produktionsvasken.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi afdækker
vasken med husholdningsfilm hver aften, for at dræber små
fluer der kommer op af afløbet og at der i dag er blevet vasket
hænder i produktionsvasken ved siden af fadet med kylling.
Generelt vejledt i regler for brug af håndvask. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Produktionskøkken, lager og barområde.
Herunder køleenheder, ovn, opvasker, pålægsmaskine, komfur,
emhætte, gulve og lofter.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Udstyr og inventar i bar, køkken og
lagerområde. Virksomhedens nylavede loft fremstår delvist
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med råt træ. Konkret vejledt i mulighed for behandling, således at loftet kommer til at fremstå med vaskbar
overflade. Forholdet vurderes ud fra omfanget bagatelagtigt.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Temperaturdokumentation for
varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling fra januar 2016 til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Vejledt generelt om regler for forbrugeroplysning om allergene ingredienser i
fødevaren. Virksomheden oplyser at de vil få lavet et skilt omgående.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.
Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
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