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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Kontrolleret at der er et tilstrækkeligt
antal håndvaske i køkkenområde der er frit tilgængelige og
med sæbe og papirhåndklæde. Adgang til hensigtsmæssigt
placeret personaletoilet med forrum. Gennemgået indretning
af virksomhedens køkkenlokaler med hensyn til vare- og
produktionsflow i forhold til virksomhedens aktviteter.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som
kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/
rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Kartoffelskræller/afløb til
kartoffelskræller har sorte og tykke slimede belægninger af
kartoffelrester og det har samlet en del små fluer i luften.
Ventilation i kølerum, kold køkken og på bord ved lager af
skærebrætter havde kraftig belægning af grå støv/snavs.
Ovenpå tallerkenvarmer har tyk lag fedtede snavs. Fedtede
belægninger rundt om håndtag til kølerum.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil rette fejlen.
X

X

Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af
2 timer 15 min.
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produktionslokaler, udstyr og inventar.
Følgende er konstateret: Der er rust på skraldespandsstativ, melvogne og hjul på rulleborde. Træskeer,
gummiskrabere er defekte med revner og manglende stykker/hjørner, træskærebrætter er med revner og
plastskærebrætter er med mange ridser. Der enkelte defekte vægfliser ved overgang til gulv, huller i 2 loftplader
i vareindlevering.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om vedligeholdelse af fødevarelokaler, udstyr og inventar.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder HACCP-plan.
Kontrolleret dokumentation for varemodtagelse, opbevaringstemperaturen, opvarmning og nedkølingskontrol
siden sidste tilsyn.
Følgende er konstateret: Den 21. april 2019 er der ikke ført egenkontrol på nogen områder.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at overholde sine procedurer herunder frekvenser for dokumentation.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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