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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til
hygiejnisk håndvask. Følgende er konstateret: Der var ingen
sæbe eller papir ved håndvasken. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt om at viskestykker ikke er egnet til
tørring af hænder men der skal bruges papir.
Hygiejne: Rengøring: Foretaget rengøringskontrol af
opvaskemaskine. Det indskærpes, at udstyr, som kommer i
berøring med fødevarer, skal holdes rene og om nødvendigt
desinficeres. Følgende er konstateret: Opvaskemaskinen har
røde belægninger indvendigt på bevægelige dele og i vaske
huset. Virksomheden kunne ikke redegøre tilstrækkeligt for
sine procedurer for rengøring da de forklarede at de lige havde
rengjort opvaskemaskinen. Der er vejledt om rengøring af
opvasker på sidste kontrol. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden. billede dokumentation er vedlagt
sagen.
Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand.
X

Følgende er konstateret: I kølerummet er der skimmel ligende
belægninger omkring og i blæser, på lampe og ledninger
1 time 15 min.
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omkring samt er døren indtil kølerummet med sorte belægninger
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der kunne de godt se men var i tvivl om hvordan de skulle
rengøre blæseren indvendigt. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages.
Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.
Bødeforelæg fremsendt 10.000 kr. Følgende er konstateret: Der skal træffes passende foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere. kælderen hvor der opbevares fødevare er ikke sikret, der er flere huller både ud til
gang og til naboens opbevaringsrum som ikke er sikret mod skadedyr. Der er foretaget billeddokumentation.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ejer af virksomheden meddeler telefonisk under besøget at han
har udbedret de ting som blev snakket om ved sidste kontrolbesøg.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside,
Følgende er konstateret: Hjemmeside er ikke oprettet med korrekt CVR-nummer så sidst glædende
kontrolrapport kommer ikke frem via linket. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om opdatering af hjemmeside.
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