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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer herunder
fødevarer der skal opbevares ved maks +5 grader eller maks
-18 grader, endvidere er der kontrolleret for adskillelse af
fødevarer typer samt beskyttelse af fødevarerne, så risiko for
kontaminering minimeres. Herudover er kontrolleret for
tilstrækkelig med mulighed for håndvask
Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er
konstateret: Der synlige sorte og hvide vækster af skimmel i loft
i opvaskeområde. Gulvet fremstår meget snavset især bagved
inventar i kanten hele vejen rundt op mod væg. Vægge og døre
fremstår snavsede. I køkkenet er der meget snavset under
inventar i alle hjørner og kanter, der er synlig vækst af
mug/skimmel på væg og gulv bagved skyllesektion i
opvaskeafdeling. Der er meget støvet på de store
udsugningkanaler i loftet. Udenpå afløbsrør fra lille håndvask
ved grøntområde er der meget snavset. Alle riste i gulvafløb er
meget snavsede. Generelt er rengøring i virksomheden ikke
tilfredsstillende. Virksomheden havde følgende bemærkninger:

X

Det følger vi op på. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
1 time 30 min.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Der er huller i loft på lager samt loftplader som ikke er fastgjorte.Trælister ved alle døre
er slidte og ødelagte ved især gulv. Endeplade ved kold jomfru sidder løs. Enkelte rulleborde er ikke vedligeholdt
og ødelagt i overfladen. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har gjort opmærksom på det.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret at virksomheden informerer om allergene ingredienser. Ingen
anmærkninger.
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