Restaurant High Way

2

16-11-2018
Frederikshavnsvej 69
9300 Sæby

20-02-2017

20164980

1
1
1

07-11-2016
1
2

07-09-2016

2
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Kontrolleret opbevaring af fødevare i
køleskab i køkkenet og i pizzaafsnit. Der er sæbe og
papirshåndklæder ved håndvasken.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/
redskaber og udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/redskaber og udstyr, skal holdes
rene og i god stand.
Følgende er konstateret: Der er skimmel på glitter i blæstkøler i
køleskabe i køkkenet, der er belægninger med bl.a. fedt og
madrester under sæbe- og papirsdispenser i køkkenet og i
pizzaafsnit. Der er ikke rent under håndvaskene. Der er ikke
rent ved og under håndvasken på personaletoilettet, døren
indtil forrummet er ikke ren, meget fedtet omkring håndtaget
på døren. Hylder i køleskab med sparreribs er fedtet og med
belægning af madrester. Beholder til pizzaspader er ikke ren og
hjul på dejmaskine og pizzaovn er belagt med fedt og snavs.
Beholder med mel og krydderier på pizzabord er fedtet. Der er
stænk af mad på væg og stikkontakt samme sted. Beholder
med redskaber er fedtet i bunden. Der er belægning af
X

indtørret madrester på håndbruser i opvaskeafdelingen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Man vil gå i
gang med rengøring med det samme.
1 time 45 min.
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Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Der er ikke foretaget dokumentation for kontrol med opvarmning og nedkøling siden 3.
juni 2018. I følge egenkontrolprogrammet skal det dokumenteres 1 gang om måned. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Man kan ikke finde det, det skulle være gjort.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomheden har foretaget dokumentation for kontrol med varmholdelse af sovse i vandbad siden sidste tilsyn,
ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport
og offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
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