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Tilsynet sker på bagrund af forbrugerhenvendelse gennem
virksomheden.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomhed har mundtlig redegjort for
produktion af spareribs og sovser fra varemodtagelse til
severing for kunden. Målt temperatur temperatur på
varmeholdelse af sovs til 77 grader.
Følgende er konstateret: Der opbevares rent arbejdstøj i
forrum til toilet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for forrum til toilet. Virksomhed
oplyser at arbejdstøjet vil blive fjernet.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Rengøring
omkring vaskemaskiner i kælder fremstår mangelfuld, der løber
vand fra vaskemaskiner ud på gulvet, snavs på gulv.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for renholdelse af lokaler.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: vaskerum, grovkøkken,

X

opvaskerum og køkken.
Det indskærpes, at lokaler hvor der findes fødevarer, skal
holdes i god stand.
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Følgende er konstateret: Generelt fremstår lokalerne ikke tilstrækkeligt vedligeholdt, klinkegulv ved
vaskemaskiner mangler fuger flere steder, dør mellem vaskerum og grovkøkken ( hvor der håndteres spiseklar
salat) fremstår med et stort hul som ikke er rengøringsvenligt med glatte afvaskelige overflader, vindue i
opvaskeafdeling ud mod baggård/gang, fremstår i dårlig forfatning med løse lister, der mangler en plade i loftet i
køkken.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er opmærksommme på problematikken og det er sat på
vedligeholdelsesplanen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt konkret om at sikre sig at åbentstående rør i køkkenet er skadedyrssikret.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomhedens procedurer for produkter og arbejdsgange afsnit 5 i
egenkontrolprogrammet, er at rester fra salatbaren kan genanvendes uden genoprvarmning. Virksomheden
bekræfter at de genanvender kantiner, hvis de er fyldte ved lukketid. Der er ikke udarbejdet skriftlig
risikoanalyse der er dækkende for ovenstående.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi følger de procedurer der er udarbejdet i
egenkontrolprogrammet, og vi vil udarbejde en skriftlig risikoanalyse hurtigst muligt.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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