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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
skadedyrsbekæmpelse, ingen anmærkninger. Kontrolleret
opbevaring og adskillelse mellem forskellige fødevaregrupper,
ingen anmærkninger.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
bragt i orden.
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 fra toilettet til lageret var åben.
Der var op bevaret frysere i forrum til toilettet. Døren fra
forrummet til lageret var åben ved dette tilsyn.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er delvis bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: rengøring af
ismaskine og riskoger.
Følgende er konstateret: Der er mørke belægninger på
X

rengøringsredskaber, fedtede belægninger i køleskab i køkken,
lidt rødlige belægninger i opvaskemaskinen og fedtede
1 time 15 min.
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belægninger på rør og hylder under bordpladder i køkkenet. Der er stadig flere uvedkommende ting i køkkenet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Rengøringen var
væsentlig bedre end ved sidste tilsyn. Ansvarlig for virksomheden oplyser at de arbejder videre med rutinerne.
Virksomhedens egenkontrol: Set dokumentation for egenkontrol med varemodtagelse, opbevaring, nedkøling og
varmholdelse siden sidste tilsyn, ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport.
Det indskærpes, at kontrolrapporten, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, skal ophænges
ved indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres således, at den til stadighed er let synlig og
læsbar for forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde.
Følgende er konstateret: Kontrolrapporten er ikke ophængt korrekt og er dermed ikke let synlig og læsbar for
forbrugerne. Det var kun side 1 af kontrolrapporten der var synlig. Side 2 var placeret bag side 1 og var dermed
ikke synlig.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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