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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
håndvaskene skal tilgængelig til brug under produktion.
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Følgende er konstateret: Håndvask i køkken var fyldt med
snavset service under tilsyn og var dermed ikke tilgængelig.
Håndvask i bar blev ligeledes brugt til andet formål end
håndvask (klud, rengøringsmiddel m.v.). Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Det får vi ændret. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Det indskærpes, at virksomheden skal sikre at der ikke er risiko
for krydskontaminering. Følgende er konstateret: Ved tilsynets
start blev optøede ferske kyllinger opbevaret direkte i vask.
Vask er en dobbeltvask og den anden vask var fyldt med
snavset service. Ansat anbragte kyllinger i to beholdere og
placerede beholdere på hylde over opvaskeområde. En anden
ansat tog herefter våde beholdere med fersk kylling og
placerede på køkkenbord. Det vurderes at der er betydelig
risiko for krydskontamination ved denne arbejdsproces. Ansat
oplyste at kyllinger skulle koges indenfor kort tid og at kylling
var placeret i vask for at optø. Vejledt generelt om
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produktionsflow i forhold til klargøring af ferske og
varmebehandlede (klargjorte) fødevarer i travle perioder med
servering. Billeddokumentation er medtaget. Virksomheden
45 min.
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havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Vejledt generelt om hensigtsmæssig nedkøling af bl.a. risengrød.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Varmholdelse af fødevarer. Opbevaringstemperaturer. Ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Ansatte der tilvirker fødevarer er behørigt
instrueret i håndtering af fødevare.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt CVR- og P-nummer. OK.
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