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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,
personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx på menukortet og registrering fx ved import og
samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: temperatur, adskillelse og opbevaring af
fødevarer i køleskabe i køkken. Faciliteter til hygiejnisk
håndvask. Forrum ved toilet. Ydet generel vejledning om regler
for forrum ved personale toilet.
Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er
konstateret: i kølerum i gården, hvor der opbevares sodavand,
øl samt grønsager fremstår hylder med ansamlinger af
formodet skimmel. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: det får vi gjort rent. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at der skal træffes

X

passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: bagdør i kælder fremstår ikke
skadedyrssikret. Døren til kælder er en gitterport, der ikke er
1 time 30 min.
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skadedyrssikret. I kælder opbevares der fustager med øl samt emballage til fødevarer. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: det får vi lavet i dag. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Ydet generel vejledning om skadedyrssikring af
yderlokaler samt gård med affaldshåndtering.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation af kølekontrol og
opvarmning siden opstart. Risikoanalyse for varemodtagelse, kølekontrol og opvarmning.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolinformationsblanket.
Mærkning og information: Kontrolleret skiltning med information om allergene ingredienser. Ingen
anmærkninger. Ydet generel vejledning om information på dansk. Virksomhedens skiltninger på engelsk.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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