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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænder i pizza/kebab området samt stikprøvevis
opbevaringstemperaturer i køle- og fryseenheder.
Det indskærpes, at der skal være tilstrækkelig vaske faciliteter
herunder seperat håndvask i umildbar nærhed af
produktionsområde. Følgende er konstateret: Virksomheden
har ikke opsat en seperat håndvask i det bagerste
produktionslokale. Virksomheden har en dobbelt vask med et
amatur i lokalet, ved tilsynet start er den ene side af
dobbeltvask spærret af snittet salat i en spand og den anden
side er spærret af opvask. Virksomheden er d. 5. februar 2018
blevet vejledt om reglerne for tilstrækkelige vaske faciliteter.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: VVSeren har
ikke haft tid til at sætte den op. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Det indskærpes, at der ikke må være direkte adgang fra
toiletterne til lokale, hvor der håndteres fødevarer. Følgende er
konstateret: Der er forrum til personaletoilettet i ved det
X

bagerste produktionslokalet, døren fra forrummet til
produktionslokalet står åbent under tilsynet. Virksomheden er
blevet vejledt om reglerne for forrum herunder at begge døre
1 time 30 min.
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skal være lukket d. 5. februar 2018. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har ikke været på arbejde
i 3 dage, og har sagt det til medarbejderne mange gange. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt generelt om reglerne for opbevaring af
arbejdstøj.
Kontrolleret uden anmærkninger: Forrum til kundetoilet.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg på 5000 kr. fremsendt. Følgende er konstateret: Virksomhedens bagerste
produktionslokale samt pizza/kebab område fremstår ikke tilstrækkeligt rengjort. I det bagerste
produktionsområde fremstår bl.a. hylder i køleskabe med indtørret produktrester, spand med knive herunder
knivene, stavblender stikkontakter fremstår med indtørret produktrester af ældre dato samt fedtet belægning. I
pizza/kebab område fremstår gummilister i kølebord med mørke skimmellignende belægninger samt skaft på
pizzaspade fremstår med indtørret dejrester samt vask og papirsdispenser fremstår med mørke indtørret
belægninger. Virksomheden har fået sanktion på samme forhold d. 5. oktober 2016 samt vejledt generelt om
reglerne for rengøring d. 23. februar 2017. Billededokumentation taget. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Jeg har ikke været her i 3 dage, men vi må få gjort rent.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis udført egenkontrol på
områderne varemodtagelse, opbevaring, varmbehandling, varmholdelse og nedkøling fra sidste tilsyn til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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