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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: I forbindelse med
forbrugerklager er personlig adfærd under produktionen
drøftet med virksomheden. Under tilsynet blev der ikke
konstateret at personalet røg cigaretter i køkkenet.
Virksomheden oplyser at man ikke ryger i køkkenet. Det foregår
ned i gården. Under tilsynet blev der konstateret
cigaretskodder på gulvet og i afløbsrist i køkkenet.
Virksomheden kunne ikke oplyser hvorfor der var
cigaretskodder i køkkenet. Det kunne stamme fra en affaldssæk
som var utæt.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Målt temperatur
i kølerum og køleborde i køkkenet. Der er sæbe og
papirshåndklæder ved håndvasken.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: I det store kølerummet er der
skimmelbelæninger på gitter foran blæstkøler. Hylderne
samme sted er fedtet, der er ansamlinger af madrester og sorte
belægninger. Der er skimmelkoloni på hylde i det lille kølerum. I
X

køkkent er emfang og fedtfilter fedtet og der hænger
fedtdråber fra emfang og lyskasse over komfuret. Håndtag på
ovn og skuffer på køleborde er fedtet og på kølerumsdør er der
1 time 45 min.
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sorte belægninger. Overflader på sidne af køleborder og komfur er fedtet. Der er ansamlinger af madrester på
holder til madfilm. Der er mørke belægninger under håndvasken i køkkenet. Der er indtørret kødsaft på gulvet.
På væg og gulv i opvasken er der sorte belægninger med madrester og skimmel. Hylder under bordet i opvasken
er flere steder belagt med skimmel og indtørret madrester.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der har været travlt men man vil gå igang med rengøring med
det samme. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden. Der er foretaget billededokumentation. Dette er oplyst overfor virksomheden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af gulvafløb i køkkenet. Virksomheden oplyser at gulvafløbet
er blevet renset. Der er ikke konstateret lugt derfra. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for kontrol ved
varemodtagelse, opbevaringstemperaturer samt opvarmning og nedkøling i 2019.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Kontrolleret offenliggørelse af kontrolrapport på hjemmeside og vejledt konkret om evt. løsningsmuligheder for
visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
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