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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan
gøre dem uegnede til konsum. Følgende er konstateret:
Indvendigt på lågen i isterningmaskinen og på stålliste er der
sorte skimmel lignende belægninger der kan kontaminering
fødevaren, i kølerummet er der flere fødevare som står
utildækket med risiko for kontaminering da blæser i
kølerummet ikke er tilstrækkeligt renholdt og ude på lageret
står der vandflasker som ikke opbevares sikret mod
kontaminering fra skadedyr. Tjener personalet går flere gange
igennem køkkenet og ned i kælderen hvor der ligger vand og
tilbage igen med risiko for og kontaminering gulvet i køkkenet.
Vejledt om løsningsforslag. Virksomheden havde følgende
bemærkninger Det vil de få styr på med det samme.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse i køkken,
opvasker og lager ude og i kælderen, konstateret manglende
rengøring af blæser i kølerum inde, udvendigt på låger ind til
kølerum ude samt gulvet foran, filter over ekstra gasblus,
X

kanter ved bagerbord samt gulvet i kælderen. Vejledt om risiko
for kontaminering.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: skadedyrs sikring.
1 time 30 min.
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Følgende er konstateret: Døren ind udefra stod åben samt var nettet ikke sikret i bunden af døren. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om
løsningsmuligheder samt gennemgang af autoriseret skadedyrsbekæmper af kælder for dokumentation om
sikring.
Kontrolleret vaskbare flader, ok. Vejledt om anden løsning end gaffer tape ved emhætte i opvaskeren samt at
dør indtil køkken fra lageret i kælderen bør gøres mere vaskbar.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder HACCP-plan.
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