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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer køl/frost,
håndtering og tilberedning af fødevarer under tilsyn.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Gulve bag og under pizzaovn/
vandbad fremstår beskidt med indtørret madrester og snavs,
væggen fremstår med fedtede og snavsede belægninger.
Emfang fremstår meget fedtet mellem ribber på filtre, bund på
pizza ovn samt håndtag fremstår snavset. Bund i skabsfryser er
snavset, bund + hylder og sider i skabskøleskab fremstår
snavset. Generelt fremstår bordben/hylder på diverse
arbejdsborde lettere snavset. Vandbad samt trådkurve, hvor
der opvarmes b.l.a. pasta i trådkurvene fremstår snavset, der er
enkelte indtørret pastarester samt tydelige kalkbelægninger.
Fotodokumentation er foretaget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ansvarlig
oplyser, at vandbad vil blive rengjort inden opstart af denne til
aften. De øvrige forhold vil ligeledes udbedres straks.
X

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af
1 time 30 min.
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køkken.
Følgende er konstateret: Ved to-trins trappe i køkken fremstår trappen ikke færdig, idet bagbeklædningen
fremstår med rå beton samt der mangler fuger ind mod væg.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om krav til overflader.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden dokumenterer ikke egenkontrol i overensstemmelse med den fastsatte
frekvens i deres egenkontrolprogram for følgende: Kontrol af opbevaringstemperaturer køl/frost: Hver dag og
kontrol af varmebehandling af fødevarer: Hver dag.
Konstateret at virksomheden mangler dokumentation af ovenstående siden janaur 2019:
d. 2, 5, 8, 16 og 24. januar, d. 1,2,4, 8,9,14 og 24 februar, d. 1, 4, 9, 19, 29 og 31. marts
samt d. 18. april 2019. Fotodokumentation er foretaget. Virksomheden er på sidste tilsyn vejledt om revidering
af frekvens, herunder det ikke er nødvendigt at dokumentere egenkontrollens observationer dagligt.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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