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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: temperatur, adskillelse og tildækning af
fødevarer i kølecontainer og på køl i køkken. Faciliteter til
1

hygiejnisk håndvask og tørring af hænder. Overvågning og
længe af tænger på buffet.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: i
opvaskeafsnit ses ansamlinger af formodet skimmel på lofter
og vægge, pga. manglende udsugning og høj luftfugtighed.
Tørvarelager fungerer pt. som gennemgangslokale for
håndværkere, støvvæg fra område, hvor der foregår renovering
af vægge, fremstår med et stort hul, hvorfor hylder om
emballage med fødevarer fremstår med belægninger af støv.
Propel og rist foran propel i et køleskab fremstår med
ansamlinger af formodet skimmel.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det får vi bragt i
orden. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret:

X

virksomhedens udsugning er ikke tilstrækkelig i
opvaskeafsnittet. Fra loft ses der dråber af fugt. På lofter og
vægge ses ansamlinger af formodet skimmel, der skyldes en
1 time 15 min.
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utilstrækkelig udsugning. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse, da virksomheden er bevidst om problemet og er i gang med forebyggende foranstaltninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for gennemført
styring af varemodtagelse, kølekontrol, opvarmning, nedkøling og indfrysning af fersk fisk for august 2018 til og
med dd.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at kravene til brug af det økologiske spisemærke med økologiprocent
30-60 % er overholdt. Ingen anmærkninger. Virksomheden er d. 11. oktober blevet registreret til
sølvspisemærket.
Kemiske forureninger: Gennemgået forbyggende foranstaltninger til begrænsning af dannelse af akrylamid på
stegte/bagte produkter, bl.a. ved lavere tilberedningstemperatur for bl.a. brød.

31-10-2018

