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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler og
udstyr.
Det indskærpes, at lokaler og udstyr, hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand.
Følgende er konstateret: Servicekøkken: Bund i køleskab og
langs kanter er der fastgroede belægninger af snavs og fugtig
pap. I gummiliste i køleskabets dør er der sorte
skimmelbelægninger og snavs. Kølebord som ikke anvendes har
kraftige skimmelbelægninger indvendig og på gummilister.
Under borde og inventar er der generelt mangelfuldt rengjort.
Kontaktflade på dør til servicekøkken har mørke belægninger.
Trappe ned til servicekøkken er meget snavset og jord/sand og
blade drysser ned på gulvet under.
Køkken: Fryseskab som ikke anvendes har kraftige
skimmelbelægninger indvendig, i bunden af køleskab 1 er der
fastgroede belægninger af snavs og fugtig pap. Desuden er
gummilister og kanter belagt med indtørrede produktrester.
Under køle- og fryseskabe ligger der snavs og tabte
produktrester. Virksomheden fremstår generelt uordentlig og
med meget udstyr og inventar som oplyses, at det ikke
X

anvendes.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil straks følge
op herpå.
1 time 45 min.
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Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Der er taget billeddokumentation.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrollet virksomhedens egenkontrolprogram, herunder risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheder skal beskrive egenkontrollen i et egenkontrolprogram, herunder risikoanalyse.
Følgende er konstateret: Egenkontrolprogram, herunder risikoanalyse er ikke udarbejdet og dermed ikke
tilgængelig i virksomheden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil straks tage kontakt til udbyder af elektronisk egenkontrol for
implementering heraf.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Vejledt generelt om, at kontrolrapporten skal ophænges ved indgangspartiet, således den kan
ses inden virksomheden betrædes. Ligeledes vejledt om, at Elite-mærkat kun må anvendes når denne status
erhverves.
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