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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret:
Under kontrolbesøget står der flere kasser med sodavand ude i
1

virksomhedens baggård. Virksomheden har endnu ikke fået
taget dem ind, men de gør det med det samme. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om opbevaring af
fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Virksomheden politianmeldes. Følgende
er konstateret: Virksomhedens lokaler og udstyr fremstår ikke
tilstrækkelig rengjort. Ovnen i køkkenet fremstår fedtet og
olieret på overfladen samt langs sider. Under ovnen er der
ansamlinger af spindelvæv. Hylder bagerst i køkkenet fremstår
med snavsede belægninger hvor der opbevares rene
gastrobakker. Tallerkeninventar med rent service i køkkenet,
fremstår indvendigt med gule og hvide belægninger af
indtørret og olieret karakter på nederste hylde. Emfang over
stegeområde fremstår med brunlige fedtede belægninger som
drypper ned kant omkring kogeblus. Bag inventar i køkkenet
fremstår væggen og hulrummet mellem væg og inventar med
gule indtørret dryp, samt med snavs, papir og tomt løgnet.
Mellem væg og køleinventar i barområdet, fremstår hulrummet

X

med endestykker af brød af ældre dato. Gulvet i kølerum (som
ikke anvendes til at gå ind i) fremstår ikke tilstrækkelig rengjort
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med ansamlinger af snavs der hvor der opbevares vakuumpakket kød. Omkring benene på dejmaskinen i
køkkenet er der ansamlinger af sort snavs.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg er ikke enig i betragtningerne. Vi har rengøringsplaner som vi
følger dagligt, ugentligt og månedligt og snavs og olie kommer med det samme. Konkret vejledt om mulige
løsningforslag til optimering af rengøringsprocedure.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har fremvist en dækkende risikoanalyse for
virksomhedens aktiviteter. Kontrolleret stikprøvevis dokumentation for gennemført egenkontrol for
varemodtagelse, opbevaringstemperatur, varmbehandling og nedkøling fra sidste kontrolbesøg til dags dato,
ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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