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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til
hygiejnisk håndvask og tørring af hænder.
Opbevaringstemperaturer i kølerum.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gulv,
produktionsborde, loft, vægge og kølerum. Enkelte områder
fremstår stadig mindre snavset, her fuger ved stegezone samt
under paller på lager. Virksomheden har ellers rettet op på
forholdet. Virksomheden oplyser at de rettes op på straks. Der
er bestilt stålplader der opsættes ved friture område, som
letter rengøring af fuger. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt konkret om løsningsmuligheder vedr.
dybdegående rengøring af svært tilgængelige områder,
herunder udfærdigelse af rengøringsplan, der sikrer at man
kommer hele vejen rundt.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Gulv, vægge, produktionsborde og kølerum.
X

Virksomheden har nedslidte hylder, det oplyses at de udskiftes
snarest. De er bestillt. Ingen anmærkninger.
40 min.
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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation af
temperaturkontroller ved varemodtagelse, opbevaring, opvarmning siden sidste kontrolbesøg.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport.
Det indskærpes, at kontrolrapporten, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, skal ophænges
ved indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres således, at den til stadighed er let synlig og
læsbar for forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde.
Følgende er konstateret: Seneste kontrolrapport er ikke ophængt og er dermed ikke let synlig og læsbar for
forbrugerne. Forrige kontrolrapport med kontrolresultat er ophængt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har haft taget den ned, fordi den skulle gennemgås.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.

13-08-2018

