Sliders ApS

2

15-08-2018
Nørrebrogade 1, st.
2200 København N

27-02-2017

35859640

1
1
1

20-01-2016
1
2

07-10-2015

1
1
1

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym
forbrugerhenvendelse.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, herunder temperatur, tildækning og adskillelse
under opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring
af hænder. Endvidere kontrolleret hensigtsmæssig placering og
antal af vaske. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret adskillelse under produktion. Virksomheden har
mundligt redegjort procedure for håndtering ved opvarmning,
tidstyring af vandbad, optøning og kernetemperatur måling.
Ingen anmærkninger
Vejledt om placering og løsning for dør ved forrum til toilet.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lokaler med
udstyr og inventar, herunder produktionsområde,
udsalgsområde, lagerfaciliteter, toiletfaciliteter. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand og at alle redskaber, udstyr og
tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes

X

ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: isterningmaskine 2 stk. i bar fremstår
med sorte belægninger ved lameller og i sider. Opvaskemaskine
1 time 18 min.
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fremstår med mørke belægninger på spulearm. Rør placeret over opvaskemaskine fremstår med plamager af
mug og formodet skimmel. Gitter i kølerum ved ventilation fremstår med lag af støv.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det gør vi rent
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret renholdelse af lokaler med udstyr og inventar, herunder
produktionsområde, udsalgsområde, lagerfaciliteter, toiletfaciliteter. Ingen anmærkninger.
Vejledt om skadedyrsikring.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder HACCP-plan.
Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden anmærkninger: set dokumentation for varemodtagelse, opvarmning,
opbevaringstemperatur køl og frost. For perioden fra sidste kontrolbesøg til dags dato
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre

15-08-2018

