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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol af virksomheden.
Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for
kontrol.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Temperatur målt med luftføler i
køleskuffe med fersk fisk, kød mv. Temperatur målt til 2,0
grader. Virksomheden oplyser, at produktionsvask benyttes
tidsforskudt til klargøring af de forskellige fødevaregrupper
samt afskylning af arbejdsredskaber og service, ingen
anmærkninger.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke en håndvask i
produktionskøkken. Der er kun en produktionsvask som
tidsforskudt bruges til opvask. Virksomheden har en håndvask i
bar og oplyser, at der opsættes en håndvask i morgen.
Virksomheden talte med VVS under tilsynet. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Konkret vejledt om regler for
håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger:Restaurations- og køkkenlokaler. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden vejledt om, at fliser

X

med afslag over ovn og flænge i marmorkøkkenbord bør
1 time 30 min.
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udbedres så fladerne kan afvaskes grundigt efter afsluttet produktion.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er konstateret: Lagerrum
i kælder har rå beton på gulv, vægge har enkelte steder afskallet maling, bagvæg i den fjerneste ende af lokalet
har meget afskallet maling, der er spindelvæv i hjørnerne. Hylder er i ubehandlet træ. Der opbevares
engangsemballage, vin i kasser, ris i sække på hylder og der er en fryser med hjemmelavede forårsruller og et
køleskab med uemballerede æbler. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Fejl og mangler vil blive
udbedret. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning
på bagsiden. Generelt vejledt om regler for vedligeholdelse.
Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden har et egenkontrolprogram og er påbegyndt risikoanalyse.
Kontrolleret dokumentation stikprøvevist for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling uden
anmærkninger. Konkret vejledt om udvidelse af risikoanalyse til også at omfatte varemodtagelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolinformationsblanket kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Vejledt om regler vedrørende information om allergene ingredienser, herunder at
virksomheden som minimum skal skilte med, at oplysninger kan fås på forespørgsel.
Virksomheden har fravalgt at få vejledning som en del af tilbuddet om udvidet førstegangskontrol.
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