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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: adskillelse af fødevaregrupper,
1

opbevaringstemperaturer i køleinventar, faciliteter til hygiejnisk
håndvask og tørring af hænder.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der opbevares fødevarer, samt
alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med
fødevarer, skal holdes ordentligt rene og om nødvendigt
desinficeres. Følgende er konstateret: gulvet fremstår generelt
med gammelt snavs under inventar i køkken. Lameller i
isterningemaskine fremstår med belægninger og klistret
overflade. Opvaskemaskine har indtørret snavs i kanter og på
roter. Der foreligger billeddokumentation af alle forhold.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi får det gjort
rent med det samme. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se
klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: bar-, produktions- og opvaskeområde med inventar.

X

Flere fliser på gulvet i produktionskøkken er revnet og fremstår
nogle steder med huller. Virksomheden oplyser, at dette vil
blive udbedret sammen med gulvet ved indgangen til køkkenet
1 time 15 min.
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fra baren i august 2019, som er itu, ok. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for at gulve og overflader skal holdes i god stand, være
vaskbare, vandtætte samt ikke-absorberende.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret: stikprøvevis set dokumentation for temperaturer ved
varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling siden januar 2019 til den 14. juni 2019, ok. Vejledt
konkret om overholdelse af egne fastsatte frekvenser for udførelse af dokumentation.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
Andet: Virksomheden linker til visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside, ok.
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