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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevarings temperaturer i køle og fryse

1

inventar, adskillelse af fødevarer på køl samt faciliteter til
hygiejnisk håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Ventilations rist i
køle skab fremstår støvet og ringe klokke i køkken fremstår
fedtet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden informere
at det vil blive ordnet. Vejledt konkret om frekvens for
rengøring.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret virksomhedens
vedligeholdelse. Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og
tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være
udformet og være fremstillet af sådanne materialer og holdes i
en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest
muligt.
Følgende er konstateret: Gummilister i køle skuffer i bar
område, køleskab i køkken og kølebord i køkken fremstår
defekte med lange revner. Hylder i køleskab fremtår med

X

afskallet belægning og med rust. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Jeg har haft snakket med en om nye lister.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
50 min.
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Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på bagsiden. Konkret vejledt om brug af vedligeholdelses plan.
Kontrolleret: vedligeholdelse.
Det indskærpes, at lokaler hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Loft i kølerum fremstår med afskallet maling. Væg i kælder fremstår med plamager
hvor der mangler puds, på væggen sider der hylder hvor der opbevares tørvare hylder fremstår med løst puds
fra væggen. Virksomheden havde følgende bemærkninger naboen har haft noget vandskade jeg ar snakket med
dem som har bygningen. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden. Billede dokumentation er medtaget.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set skriftlig dokumentation for
temperaturer for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning samt nedkøling for perioden marts 2018 til dags
dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Burger bøffer, kylling bryst, revet ost
samt appelsiner. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret følgende: skilt med information om allergene. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer jf. cvr. virk.
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