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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret at der er
mulighed for hygiejnisk håndvask, ingen anmærkninger.
Kontrolleret opbevaring af fødevarer i køler og fryser. Der er
noget begrænset køleplads. De forskellige fødevaregrupper er
placeret i forskellige kølere Rullepølse er placeret meget tæt på
agurk. Der er rå grøntsager i flere køleskabe.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at holde god afstand mellem forskellige
fødevaregrupper. Og afpasse produktionen efter pladsen.
Vejledt om fordel ved anskaffelse af blæstkøler.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger
til bekæmpelse af skadegørere. Følgende er konstateret: Der er
mange små fluer omkring afdeling med sovs og rum bag disken.
Følgende er konstateret: Der er vand på gulv i rummet og flere
steder står væske fremme uden overdækning i længere tid. Der
bruges gift til bekæmpelse, om aftenen og efter at glas er
afdækket. Vejledt generelt om at alle overflader og redskaber
X

skal rengøres efter anvendelse af gift samt at rengøring og
undgå at fluer får fri adgang til væske vil kunne forebygge.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Problemet
1 time 45 min.
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bliver løst. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning
på bagsiden.
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: Der er meget mørke belægninger på rør under borde i køkkenet og i hjørner af
køleskab, indvendig. i ismaskine. Mørke belægninger på bordben og på sider af inventar. Der er mange
uvedkommende ting placeret under borde i køkken og bag disken Der er ansamling af snavset vand på gulvet
bag disken. Der er røde belægninger indvendig i opvaskemaskinen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Problemet bliver løst.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes
ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: [hvad er konstateret på kontrollen]. Riskoger er meget fedtede med mørke
belægninger. Der er mørke belægninger på rengøringsredskaber.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: problemet bliver løst.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Set dokuemntation for egenkontrol med nedkøling siden august 2018, ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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