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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
1

kontrolleret uden anmærkninger: Der er kun få fluer tilbage i
virksomheden og virksomheden arbejder fremadrettet på at
minimerer tilstedeværelsen af fluer. OK.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler og
udstyr. Det indskærpes, at lokaler hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: Gulve
i hele virksomheden er synlig snavsede lang vægge og under
udstyr. Opvaskemaskine er synlig snavset. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Det får vi bragt i orden. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger
for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud
af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne
virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to
gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at lokaler hvor der
findes fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er

X

konstateret: Væg i lokale ud mod salgsområdet fremstår
ødelagt med ødelagte fliser og bør udbedres. Løst pus på væg
der drysser. Gulv i salgsområdet er med huller. Gulv langs
35 min.
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kanter i køkken er løsnet sig, således at det ikke fremstår rengørings venligt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger : Vi får det ordnet. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for opbevaringstemperatur, modtagerkontrol,
opvarmning samt nedkøling for perioden sidste kontrolbesøg til d.d. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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