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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Målt
opbevaringstemperatur samt adskillelse i køle og frostmøbler i
anretter køkken og produktionskøkken. Kølemontre i anretter
køkken køler ikke tilstrækkeligt og virksomheden oplsyte ved
tilsynets start, at de var opmærksomme på det og anvnedte 3
timers rettesnor indtil kølemontreen bliver lavet ok. Vejledt
virksomheden i, ikke at tørre tøj på perosnaletoilet samt at
hole døre til toilet og sluse lukket. Vejledt generelt om at
tildække fødevarer der står direkte under emhætte. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret den generelle
rengøringsstand i anretter køkken samt produktionskøkken og
opvask. Vægge og karme i samtlige afdelinger er belagt med
snavs og bag vask i produktionskøkken er der begyndende
ansamlinger af spindel. Virksomheden oplyser, at de har
rengøring heraf på planen snarest. I opvaskeområde i
produktionsområde er der en grim kloaklignende lugt.
Virksomheden er opmærksom herpå og har bestilt montør til
at kigge på opvaskeanlæg.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Virksomhedens
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egenkontroldokumentation og risikoanalyse.
Følgende er konstateret: Under tilsynet var virksomheden ikke i stand til at fremvise risikoanalyse,
egenkontrolprogram samt dokumentation heraf. Virksomheden oplyser, at det ligger hos deres kokkeelev, som
skal have det med på skole for gennemgang heraf.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, da Fødevarestyrelsen har modtaget oplysningerne inden
for 24 timer. Vejledt virksomheden konkret om, at egenkontrolprogram, dokumentation af egenkontrol samt
risikoanalyse skal være tilgængelig på virksomheden. Ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret virksomhedens ophængning af kontrolrapport og vejledt konkret
om, at denne skal hænges synligt. Virksomheden vil flytte den. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret at virksomheden kan oplyse om allergener heriblandt
Gateau marcel kage. Ok. Kontrolleret at virksomhedens om minimum skilter med, at oplysninger om allergener
kan fåes ved henvendelse til personalet. Virksomheden har ingen skiltning og er blevet vejledt herom. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Ingen anmærkninger.
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