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Fødevarerejseholdet har d.d. kontrolleret virksomheden.
Kontrollen er gennemført som opfølgning på tidligere kontrol
3

og efter anmodning fra virksomheden.
Der er oplyst om betaling for kontrollen. Der er udleveret
blanket om kontrollen. Der er henvist til klagevejledningen på
bagsiden af denne rapport.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køkkenet.
Forbuddet er fortsat gældende. Følgende er konstateret: I det
lille køkken ved røremaskine fremstår der en rå trækant, samt
små træstykker ved og omkring aflukket serveringsluge.
Linoleumsgulvet er ikke ok, der er konstateret huller samt det
slutter ikke tæt op til væg. Fliser i det lille køkken er ikke fuget.
Emfang i lille køkken, der går ud ved buffe, mangler afslutning
ved væg. Røremaskinen i det lille køkken fremstod beskidt
indvendig, indtørret dej. Bordet ved røremaskine fremstod
med megen indtørret skidt langs kanten under bordet.
I virksomhedens grovkøkken fandtes bananfluer i massiv
forekomst. Emfang manglede filtre og der var store mænger
nedløbende fedt rester. Blender fremstod med ansamlinger af
indtørrede krydderier samt var revnet. Robotgrønthakker
fremstod med indvendig belægning samt edderkop inklussiv.

X

spind.
Kølerum fremstod med større mængder skimmel og mug langs
1 time 50 min.
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dørkarm. Riste på køleenhed var ikke rengjorte. Ligeledes var der rust samt snavs på gulv i kølerummet.
Varmt køkken, kontrolleret emfang over ovn samt emfang over komfur, begge fremstod med tykt lag fedt
indvendigt. Kølebokse ved komfur fremstod med store plamager af mug og skimmel samt mug i gummifuger.
Under komfuret fandtes der snavs og fedt. Gulv ved komfur omkring ledninger og rør fremstod meget snavset.
Kølebokse langs væg fremstod med rustne samt beskidte tråd riste og indvendig snavs samt ødelagte
gummilister. Bord ved mikrobølgeovn var ikke skiftet og fremstod fedtet. Løs spatel masse ved håndvask efter
reparation af fliser.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring. Forbuddet er fortsat gældende.
Følgende er konstateret: Virksomheden har spor efter rotter i kælder under virksomhedens køkken.
Virksomheden har ikke indgået skriftlig aftale med skadedyrsfirma jf. virksomhedens indsendte vedligeholdelses
plan.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Godkendelser m.v.: Forbud fastholdes. Virksomheden må fortsat ikke markedsføre fødevarer. Begrundelse se
under vedligeholdelse og rengøring. Partshøring: Virksomheden havde ingen bemærkninger. Klagevejledning. Se
bagsiden af denne rapport.
Der er optaget fotos.
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