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Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger
for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud
af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne
virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to
gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret:
Isterningsmaskine i baren, ligger der sorte belægning ned i
isterningsmaskine i mellem isterningerne. Virksomheden
slukker straks maskine og oplyser at de skal gøre rent.
Personaletoilet med forrum, står døren til toilet på klem og
døren til forrum står direkte åben. Virksomheden lukker straks
dørene under tilsynet. Virksomheden oplyser at det er varmt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for rengøring/desinfektionsmidler
som er godkendt, at 2 døre holdes lukket fra toilet med forrum,
hvor der håndteres fødevarer.
Billede dokumentation er medtaget.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer og
adfærd vedrørende personlig hygiejne, herunder hygiejniske
håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold. Procedurer for
X

opbevaring af fødevarer, herunder opbevaring af fødevarer på
køl og frost. Målt temperatur i køleindretninger.
1 time 10 min.
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Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Kølerum og arbejdsborde. Pap som er lagt oven på ovne og på hylde i kølerum fjernes, pga. pap ikke er
vaskebart.
Vejledt generelt om regler for rengøring
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Skadedyrssikring .
Følgende er kontrolleret: Bagdøren står direkte åben ud til det fri og vinduet i køkkenet er åben. Virksomheden
oplyser at det er varmt. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for skadedyrsikring fx. insektnet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: At virksomheden som markedsfører sig på egen hjemmeside
skal vise de seneste fire kontrolrapporter/kontrolresumeer på et synligt sted på hjemmesiden.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.
Det indskærpes, at virksomheder som markedsfører sig på egen hjemmeside skal vise de seneste fire
kontrolrapporter/kontrolresumeer på et synligt sted på hjemmesiden.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan fremvise den sidste kontrolrapport på virksomhedens hjemmeside,
som er skannet ind. Virksomheden kan ikke fremvise de seneste fire kontrolrapporter på sin hjemmeside. Billede
dokumentation er medtaget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden kan godt se der kun er skannet den sidste ind på
hjemmesiden. De oplyser at deres It-mand er på ferie.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt konkret om hvor virksomheden finder linket til hjemmesiden
https://www.findsmiley.dk/Sider/Forside.aspx
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