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

med og uden kølekrav, temperaturer i køle- og fryseenheder.

1

Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er
konstateret: Der er store ansamlinger af støv på plader som
sidder ned fra loft ud mod vinduer i køkken, samt ved
udsugningskanaler. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Det får vi ordnet. 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: Generelt fremstår køkkenet meget nedslidt. Gulve
i 2 kølerum er slidte og med defekte gummilister. Stativ i
kølerum fremstår med rustne hjul. Fuge udvendig på
grøntkølerum er ødelagt. Loftplader i produktionskøkken er
slidte og der er skjolder efter vandskader. Der er mange små
huller i fliser ved opvaskemaskinen. Alle træflader herunder
vinduesrammer er slidte og fremstår med ru og ubehandlet
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overflader. Råkøkken er ikke afskærmet for spisende gæster i
kantineområde. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Vi har gjort opmærksom på den manglende vedligeholdelse af
1 time 15 min.
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køkkenet. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning
på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre.
Følgende er konstateret: Det konstateres ved tilsyn d.d. at der produceres til og bespises dagligt ca 600
medarbejdere i kantinen, hvilket er dobbelt så mange medarbejdere som for ca 1 år siden. Køkkenets kapacitet
er i den forbindelse ikke revurderet. Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse ved tilsyn d.d..
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at kravene til brug af det økologiske spisemærke med økologiprocent
30-60 % bronze er overholdt. Ingen anmærkninger. Set opgørelser for økologiregnskab fra maj 2017 til d.d.
Gennemgået virksomhedens vareudvalg og at virksomheden markedsfører sig korrekt.
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