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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til
1

hygiejnisk vask af hænder, temperaturer og adskillelse i
kølerum og køleskabe samt mundtlige procedurer for
nedkøling, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr.
Det indskærpes, at alt udstyr og tilbehør, som kommer i
berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene og om
nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Hylder på inventar i
produktionskøkken fremstår fedtede og med indtørrede rester,
skuffe med knive og andre arbejdsredskaber har indtørrede
rester.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør rent.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Vægge bag inventar og emhætte over

X

friture og ovn i produktionskøkken fremstår fedtede og med
indtørrede rester.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør rent.
1 time 10 min.
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Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af gulv og vægge. Følgende er konstateret: Gulv og
vægge fremstår flere steder meget slidte med ujævnheder. Virksomheden oplyser, at reparation af gulv og
vægge er planlagt til sommerferie 2019 hvorfor forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som
en bagatelagtig overtrædelse. Generelt vejledt om renholdelse i den mellemlæggende periode.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: opbevaringstemperaturer,
varemodtagelse, opvarmning og nedkøling for indeværende år uden anmærkninger. Konkret vejledt om regler
for frekvens af målinger for nedkøling.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at
oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Smoothie mange & appelsin, hvid gederulle 1 kg, soltørrede
tomater i strimler 1 kg, øko falaffel Nutana, havtorn 1 kg og pannereede skrubbefillet 5 kg.
Ingen anmærkninger.
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