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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
1

Opbevaring, adskillelse og tildækning af fødevarer. Ingen

1

anmærkning. Virksomheden vaskede gentagende gange
hænder i produktionsvasken. Forholdet vurderes ud fra
omstændighederne som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt om regler for brug produktions og håndvaske.
Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er
konstateret: Virksomhedens lister i skabe i barområde, køledisk
og køleskab i produktionskøkkenet og liste i kølerum fremstår
med små mørke plamager i vækst. Underside i køleskab med
sodavand fremstå med grønne/sorte plamager i vækst.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi gjort
rent. Vejledt konkret i mulighed for rengøring af områder der
kan være angrebet af skimmelvækst. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at lokaler, hvor der
findes fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er
konstateret: Lister i skab i barområde, køleskab, køledisk og dør

X

X

til kølerummet fremstår med brud, der har gjort dem
vanskelige at vedligeholde. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi skal have dem skiftet snart. Indskærpelse
1 time
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medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret gennemført
egenkontrol for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling for indeværende måned.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Dette er en kampagnekontrol som led i sporbarhedskampagnen på fødevarer.
Kontrolleret sporbarhed på fersk rødspættefillet 15kg., Skinke snitzel 200gr 40stk., Okse flank steak 2kg.,
Coleslaw med dressing 1kg. og kartofler små råskræll. i vand 7kg. Ingen anmærkning.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger
Billeddokumentation af samtlige forhold er medtaget.
Vejledt konkret om nedtagning af elitemærkat.

12-06-2017

