Thai Mekong Restaurant

4

07-12-2017
Vesterbrogade 36
8000 Aarhus C

08-02-2017

29126410

1
2
1

08-12-2016
2
4

Hygiejne: Rengøring
19-05-2016

1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer skal beskyttes mod forurening. Følgende er
1

konstateret: Forårsruller er opbevaret uemballeret i fryse.
Udsugning over komfur har tykke belægninger af olie, hvor der
stor risiko for oliedryp med i maden ved dampudvikling.
Genbrugs plast emballage, hvor virksomheden oplyser, at de
skal bruges i fødevareproduktionen er placeret på lager, som
ikke er skadedyrssikret. her oplyser virksomheden, at der ind
imellem kommer mus i dette lagerrum. Avis bruges til at
opsamle oliedryp fra friturestegning. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: har taget til efterretning,
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg fremsendt kr. 5.000.
Følgende er konstateret: Alle overflader i virksomheden er
mangelfuldt rengjort. På bagerste lager, hvor der står frysere er
der sortfarvet spindelvæv i alle hjørner og mellemrum mellem
inventar og væg, samt inden i emfang. Alle overflader på
køleskabe og frysere, vægge i køkken og lager er belagt med

X

sort fastsiddende snavs. I bunden af gaskomfurblussene er der
produktrester, der ikke stammer fra dagens produktion af
fødevarer. Alle hylder har en belægning af fastsiddende støv, og
1 time 45 min.
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gamle staniol-beklædning. Gulve i køkken er belagt med sort støv, lagergulv i mellemlager, er ikke
rengøringsvenlig og belagt med gamle blade fra træer, samt gulv i bagerste lager er belagt sort støv. I bagerste
lager er der ligeledes ophobning af rod eller en manglende orden, hvilket besværliggør rengøring. hylde med
rene glas er snavset, og har render efter spildt væske, og sorte pletter, af ubestemmelig art. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Vil gøre rent.
Endvidere er det ved rengøringskontrol af udstyr/redskaber konstateret.: Redskaber som piskeris, grydeskeer
mv. er placeret i spand med gamle produktrester, riskogere er belagt med sort fastsiddende snavs,
opvaskemaskine er belagt med sort ildelugtende snavs i kanterne og inde i maskine, hvor vand ikke er skiftet i
dag, er overfladen lige over vandet belagt med sort/gråt snavs. Der er generelt meget rod mellem fødevarerne
og mellem redskaber af effekter, som ex værktøj, hårfarvevæske, mv. Virksomheden kunne ikke redegøre
tilstrækkeligt for sine procedurer. Vejledt generelt, at udstyr og redskaber der kommer i berøring med fødevarer
skal være rene. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Der er foretaget billeddokumentation af forholdet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Fra sidste tilsyn til dags dato
månedlig dokumentation af opbevaring, varemodtagelse og opvarmning/nedkøling.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger
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