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Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er
konstateret: I kølerum er der skimmelbelægninger på
undersider af hylder og dør fremstår ikke tilstrækkelig rengjort.
I opvaskeafdeling er der skimmelbelægninger på væg i
udsugningskasse. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Der vil blive gjort rent. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden. Vejledt generelt omkring
procedurer for rengøring og desinfektion af overflader.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at lokaler, hvor der
findes fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er
konstateret: I opvaskeafdeling er loft fugtskadet og der er 2
knækkede fliser. Laminathylder er fugtskadet og fremstår med
rå overflader. Øverst i vindue mangler liste og fuge trænger til
udskiftning. I varm køkken er maling på loft begyndt at skalde
af og i ovenlysvindue er beklædning løsnet. Flere steder i
køkken og på lager er der huller i vægge fra tidligere nedtagede
hylder. Laminat hylder til krydderier er beskadiget og fremstår
ikke lette at renholde. Dør til kartoffelrum er fugtskadet og
X

fremstår ikke rengøringsvenlig desuden er maling på dør til
vareindlevering afskaldet. I grønt køler er laminathylder
beskadiget. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der
1 time 15 min.
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er ikke lavet en vedligeholdelsesplan, men dette vil blive iværksat. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt generelt omkring
gennemgang af virksomhed i forhold til vedligeholdelse generelt.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og dokumentation i forhold til
opbevaringstemperaturer, varemodtagelse, varmebehandling og nedkøling for juni-september 2017. OK.
Kontrolleret at virkomheden har skriftlige procedurer i forbindelse med anvendelse af tilsætningsstoffer og
aromaer. Ok.
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