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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
letfordærvelige fødevarer maksimalt må opbevares ved 5 °C og
fersk fisk ved 2 grader. Følgende er konstateret: Et kølerum i
baren med bl.a. nedkølede kartoffelgratin og yoghurt måltes
med lufttermometer til 10.6°C og med indstikstermometer
måltes en mælk til yoghurt til 9.6°C Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Vil starte det andet kølerum og ringe
til montør.
Kontrolleret: faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænderne. Det indskærpes, at der skal være et tilstrækkeligt
antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt
beregnet til håndvask. Håndvaskene skal være forsynet med
rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænderne. Der skal om nødvendigt være separate
faciliteter til vask af fødevarer.
Følgende er konstateret: Der var ingen håndvask i køkkenet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der er bestilt fra
Italien, men den er forsinket. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
X

Kontrolleret temperaturer i øvrige køleskabe uden
anmærkninger. Konkret vejledt om at sikre at døre til
kundetoiletter er lukkede, da de stod åbne. Forholdet er
45 min.
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vurderet bagatelagtigt under de nuværende forudsætninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomheden herunder, køleskabe, gulve, borde, inventar og
opvaskemaskine. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere. Det indskærpes, at der
skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere. Følgende er konstateret: Yderdøren til
kælderlageret lukkede ikke til mod jorden. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis dokumentation for
varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling i perioden fra sidste kontrol til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Konkret vejledt om nedtagning af elitesmileyklistermærke.
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