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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
1

varmebehandlede, nedkølede og letfordærvelige fødevarer
maksimalt må opbevares ved 5°C.
Følgende er konstateret: I virksomhedens køleskab, hvor der
opbevares bl.a. ost, kebabkød, måles en
opbevaringstemperatur på 9,1 gr. C med luftføler. I kølejomfru
med pizzaingredienser, herunder pølsestykker, kebabkød, ost,
måles en opbevaringstemperatur med IR-termometer mellem
9-12 gr. C.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kasserer
produkterne og tager dem hjem til privat brug. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er delvist bragt i orden.
Opvaskemaskine er blevet afkalket. Kontrolleret rengøring af
lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand.
Følgende er konstateret: Dejportioneringsmaskine fremstår
stadig indvendigt i riller med sort belægning. Gulv fremstår i

X

kanter med belægning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har bestilt
1 time 30 min.
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service på dejportioneringsmaskinen og bruger den ikke for tiden. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt konkret om renholdelse af alt inventar og udstyr i fødevarelokaler uafhængigt om det bruges eller ej.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af kølefaciliteter, plastinventar.
Følgende er konstateret: Hylder i kølerum har påbegyndt afgnidning af farve, plastbeholdere fremstår delvis
med huller. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om udskiftning/fornyelse.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation på udført
egenkontrol for varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning, varmeholdelse samt nedkøling siden
sidste kontrol besøg. Vejledt konkret om fastsættelse af frekvenser.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret at virksomhedens anprisning på menukort stemmer overens med
faktiske forhold. Følgende er kontrolleret: Kalkunskinke. Ingen anmærkninger. Vejledt om anprisning på bacon.
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