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1. opfølgende tilsyn på baggrund af skærpet kontrol.
Kontrolrapport revideret 24. oktober 2018
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Gennemgået virksomhedens procedurer
for opvarmning og nedkøling. Konkret vejledt om nedkøling i
mindre portioner.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på adm. bødeforlæg fra forrige
kontrolbesøg. Virksomheden politianmeldes. Forholdet er ikke
bragt i orden. Følgende konstateret: I kælder, hvor der
opbevares emballage, udstyr og tørvarer, fremstår dejmaskine,
dej-fordeler og bordplade fortsat med indtørret dej/mel rester.
Der oplyses, at der ikke har været produktion af dej i området
siden marts 2018.
Ved tilsynet kunne det også konstateres, at gulv i kølerum
fremstår snavset, hylder fremstår med rust og
skimmel-lignende vækst. Emfang indvendig, specielt over ovn
fremstår støvet og fedtet, indvendig i opvaskemaskine er der
indtørrde belægninger af snavs, der ses spindelvæv på loft ved
indgang til køkken, udluftningspose er støvet og snavset,
ophænget er i stykker og posen hviler på fade og stålkantiner
på øverste hylde.
X

Fotodokumentation er foretaget. Der blev vejledt om forholdet
på tilsyn den 8. januar 2018, indskærpet på tilsyn den 3. juli
1 time 30 min.
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2018 og givet adm. bøde på tilsyn den 16. august 2018.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Dør i kælder ud til fælles kælder-gangarealer står åbent ved tilsyn, væg omkring dør er i
stykker og der tydelig mellemrum mellem dør og gulv, således at der er risiko for indtrængen af skadegørere.
Der er åbne rørføringer i kælderen på loft, hvor der ikke kan redegøres for, om de er lukket af. Der blev vejledt
om forholdet på sidste tilsyn. Virksomheden oplyser, at den har forsøgt at finde en fejeliste, men at disse var
udsolgt. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Fotodokumentation foretaget.
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: Kontrolrapporten er ikke ophængt korrekt. Kontrolrapporten var ophængt modsat ende
af døren bag en stolpe, der skjuler kontrolrapporten, og er dermed ikke let synlig og læsbar for forbrugerne.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Fotodokumentation foretaget.
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