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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Isproduktion, nye
procedurer er igangsat, kun en portion ude fra fryser ad
gangen, set, ok. Snak om varelevering, der vurderes at der er
for mange varer på lager, sækken og emballager gør at det
vanskeliggør renhold og vask af gulve. Vejledt konkret om krav
til seperat håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
lokaler/inventar/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand.
Følgende er konstateret: Renhold ved bla. kar til isske er ikke
rent og rengjort d.d., dryp fra rør ved afløb fra isskevand,
køleskabslåger, rør fra ismaskine til vask, opvaskevask, kantliste
ved gulv i produktionsområde, mellem revner i træoverflader,
milkshakemaskine m.m. er ikke rent, har belægninger fra is og
chokoladeproduktion. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Ved det godt, med der er travlt. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligehold i
produktionsområde og ved disk
X

Det genindskærpes, at lokaler og udstyr hvor der findes
fødevarer, skal holdes i god stand.
1 time 30 min.
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Følgende er konstateret: Overfladebehandling ved vindue, elsamlingsdåse på gul hindre rengøring af
lister/kanter ved væg, træflader i diskområder er fortsat med revner hvos skidt kan samles og
overfladebehandling afskaller, rør fra isske skyller drypper og område kan ikke holdes rent.
Virksomheden havde følgende bemærkninger, kan godt se det bemærkede.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Gulv ved chokolademaskine er renoveret og vaskbart, set, ok. Køleskab er bestilt og opstilles i baglokale, ok.
Virksomhedens egenkontrol: Det genindskærpes at gode arbejdsgange til styring af rengøring i lokaler, udstyr og
inventar opdateres og følges. Liste til brug ved daglig kontrol af rengøringsopgaver som er udarbejdet, følges
ikke, ses jv. ovenstående bemærkninger under renhold.
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