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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret temperaturer i
køleskabe, facilitet til hygiejnisk vask af hænder og adskillelse
af fødevarer opbevaret på køl uden anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Virksomheden har
haft lukket de sidste par dage, rengøring i produktionskøkken
er i gang under besøget. Konkret vejledt om rengøring svært
tilgængelige steder.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: Under
inventar på borde, samt under bord med dobbeltvask,
køleskabe og opvaskemaskine konstateres nedfaldne rester og
kaffepulver. Der er ligeledes spindelvæv i hjørnerne under
bordet. Virksomheden oplyste, at de vil gøre rent. 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: Der er et hul på 4x1½ cm i bagdør i
produktionskøkken, således at virksomheden ikke fremstår
skadedyrssikret. Bagdør, dørkarme og vinduesrammer i
X

produktionskøkken har flere steder synligt afskallet maling og
revner og er derfor ikke rengøringvenlig. Der mangler en plade
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under opvaskebord. Borde i bar har mange steder afskallet maling, der er en revne langs bordplade og
dobbeltvask. Virksomheden oplyste, at vi lukker ned snart og vedligeholder inden opstart igen. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation stikprøvevist for varemodtagelse og
opbevaringstemperaturer fra forrige kontrolbesøg indtil dags dato uden anmærkninger. Dokumentation af
opvarmning er ført til slut august. Virksomheden oplyser, at de er ophørt med aftenservering og deraf
tilberedning af varme retter. Konkret vejledt om tilpasning af egnkontrolprocedurer til sommer og vinter
menukort. Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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