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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 opvaskeafdeling er væg og gulvområde hvor der
ligger slanger snavset. Bag kødkøler i køkken er der fedtet og
der ligger ældre produktrester. Ved rørføringer under kølere er
der ansamling af snavs. Ved dørrammen til kølerum er der
sorte belægninger. Ved væg omkring isterningmaskine og
vareindlevering er der mørke belægninger. Lofter og vægge er
gullige af os. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Der vil blive gjort rent. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden. Der er foretaget
billeddokumentation.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at lokaler, hvor der
findes fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er
konstateret: I opvaskeafdeling er dør til restaurant og dørkarm
beskadiget, så der er rå lamint- og træoverflader der ikke
fremstår lette at renholde. Ved væg under bordplade er der
fugeudfald og gulv er beskadiget, så der ikke kan udføres
tilstrækkelig rengøring. I køkken område er gulvet ligeledes
X

beskadiget/revnet, således der er ru overflader. Væg ved
fadølsanlæg har beskadiget glasvæv, så overfladen ikke er
rengøringsvenlig. Virksomheden havde følgende
1 time 30 min.
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bemærkninger: Der vil blive lavet en vedligeholdelsesplan. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Der er foretaget billeddokumentation.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomheden har et egenkontrolprogram i forhold til rengøring og
vedligehold. Ok. Virksomheden kvitterer for udført rengøring af udstyr og inventar. Vejledt om løsningsforslag til
at sikrer der kommes hele vejen rundt samt kontrol af den udførte rengøring. Kontrolleret at virksomheden har
lavet årlig revision og vedligeholdelsesgennemgang. Vejledt om formål med årlig vedligeholdelsesmæssige
gennemgang samt vigtigheden af udarbejdelse af vedligeholdelsesplan når der konstateres afvigelser.
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