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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, herunder temperatur, tildækning og adskillelse
under opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring
af hænder. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg 5.000 kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: Vægge og gulv langs kanter under ovn
og komfur fremstår snavset og fedtet med gule og sorte
belægninger og gamle indtørret mad rester. Skab til opbevaring
af rengørings redskaber fremstår snavset og støvet med
spindelvæv samt rengøringsredskaber fremstår med sorte
belægninger. Køleskabslister fremstår med sorte belægninger.
Bag isternings maskine fremstår der snavset og støvet. Kanter i
bar fremstår snavset med sorte belægninger. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Vi får det ordnet med det
samme.
Billede dokumentation er fortaget.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
lokaler med udstyr og inventar.
Bødeforelæg 5.000 kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: Gulv kanter i produktionsområderne
fremstår ødelagt med revner, således at der er vand/fugt under
X

gulv belægningen. Ved løft af gulv belægningen er der kloak
lugt fra vandet under belægningerne. Vægge fremstår med
1 time 20 min.
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ødelagt fliser flere steder i produktionsområderne.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er igang med at hente tilbud.
Billede dokumentation er fortaget.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på bødeforlæg fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden, da der
ikke sous vide behandles.
Kontrolleret skriftlig risikoanalyse.
Skriftlig indskærpelse er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise en risikoanalyse der er dækkende for deres øvrige
aktivteter. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det har den tidligere tilsynsførende ikke sagt noget
om. Vejledning for blanketter er udleveret.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
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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