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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
1

fødevarer under produktion, herunder opbevaringstemperatur,

1

tildækning og adskillelse samt faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænder. Ingen anmærkninger. Gennemgået
procedurer for og opbevaring af fersk fisk. Virksomheden har
mundtligt redegjort for opbevaring og temperaturkontrol
løbende gennem dagen.
Kontrolleret: Virksomhedens indretning og forhold omkring
placering af toilet.
Det indskærpes, at der ikke må være direkte adgang fra
toiletterne til lokaler, hvor der håndteres fødevarer.
Følgende er konstateret: Døren mellem forrum til toilet og
restaurant, diskområde og køkken står åben med krog.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Den lukker vi.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod
kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller
sundhedsfarlige.
Følgende er konstateret: På toilettet opbevares

X

rengøringsmidler, opvaskemiddel, håndsæbe, klude,
køkkenruller, papir til engangsaftørring af hænder, stearinlys,
udstyr til rengøring som spande, kost og fejebakke og
1 time 20 min.
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støvsuger. Disse genstande anvendes i køkken og restaurant som enten aftørring af hænder, opvask eller til
rengøring mm.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi fjerner det hele.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af opvask, diskområde samt køkken med udstyr og inventar. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af opvask, diskområde samt køkken med udstyr og
inventar. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret dokumentation af temperaturer ved varemodtagelse,
opbevaring, opvarmning og nedkøling fra sidste kontrolbesøg til d.d. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Vejledt konkret om nedtagning af elitemærkat.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at
oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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