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Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg på 5.000 er fremsendt.
Følgende er konstateret: Opvaskemaskine fremstod med tyk
rød belægning i kanter og top samt spulearm, gulv i opvask
samt vægge bag opvaskemaskine og vaskemaskine var
snavsede med produktrester. gulv under møbler i køkken ved
1

opvasker havde fedtede belægninger, net for kondensator i
kølerum havde ansamlinger af snavs og støv, gulv i kølerum i
hjørner og bag møbelben var snavset, Hjul og ben på
rullevogne rundt i virksomhed, fremstod snavsede med
produktrester Bakker til redskaber under bord samt trekantet
redskabsholder i køkken fremstod med gamle produktrester.
Rundt ved kipgryde og kraftstik ved ovn, var belægninger af
fedt og produktrester. Billeder taget under tilsyn.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
gav udtryk for enighed.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vejledt om løsningsforslag for at
sikre at dørkarme rundt i virksomheden fremstår, hele, glatte
og rengøringsvenlige.
Kontrolleret at port ved udleveringsområde slutter tæt. Ingen
anmærkninger.

X

Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret
dokumentation for udført egenkontrol for perioden 2017 for
varemodtagelse, opbevaring i frys og køl samt
1 time 15 min.
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vedligeholdelsesplan og fejlrapporter. Ingen anmærkninger. Siden sidste kontrol er virksomheden gået over til,
nyt elektronisk egenkontrol program og risikoanalyse, stikprøvevis kontrolleret at dette er dækkende. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret virksomhedens brug af tilsætningsstoffer, virksomheden oplyser at der ikke
bruges tilsætningsstoffer, kontrolleret lager for opbevaring af tilsætningsstoffer, der var citronsyre samt
frugtfarve, virksomheden oplyser at disse ikke bruges og kasseres. Virksomheden oplyser at alle retter tilberedes
via opskrift, og at de opbevarede tilsætningsstoffer er fra tidligere ejer. Generelt vejledt om at løsningsforslag for
oprydning på lager. Ok.
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