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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Tillægsside er udleveret.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Nedkøling af
fødevarer efter varmebehandling eller endelig tilberedning.
Det indskærpes, at fødevarer skal nedkøles snarest muligt efter
varmebehandling eller endelig tilberedning, og at de skal
nedkøles til en temperatur, som ikke indebærer nogen
sundhedsfare.
Følgende er konstateret: Virksomheden har okse kebab i
strimler i en stor spand, opbevaret i køleskab i køkken. Okse
kebaben har ikke undergået korrekt nedkøling, den er skåret
ned i går og opbevaret i en stor spand. Der blev målt 10.0
grader C i midten af kebaben. Vejledt omkring procedure for
nedkøling.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Den omtalte
kebab bliver kasseret straks. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret temperaturer i køleanordninger. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret vaskeforhold herunder faciliteter til
hygiejnisk håndvask. Ingen anmærkninger.

X

Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor
der findes fødevarer, skal holdes rene.
45 min.
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Følgende er konstateret: Der er generelt snavset i virksomheden, ved vaske, under inventar i vinduskarm i
køkken, stikkontakter, emballage til opbevaring af redskaber herunder skeer og knive mv. Der stod en
opvaskebakke i køkken der er meget snavset med skimmel ligne sorte belægninger .
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Forholdet vil blive udbedret.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis set dokumentationen af egenkontrollen:
Opbevaringstemperaturer, opvarmning, nedkøling, varemodtagelse. Virksomheden har fremvist dokumentation
for egenkontrol i perioden november og december frekvensen er 1 x om måneden. Disse skemaer blev ikke
fremvist ved forrige kontrolbesøg.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens cvr-nummer. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
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