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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i

1

køleindretninger og varmholdelse samt faciliteter til hygiejnisk
håndvask. Konkret vejledt om adskillelse mellem aktiviteterne
præparering af grønt og fremstilling af spiseklar flute med
pålæg samt om ikke at blokerer håndvasken ved siden af
skyllevasken.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Hullerne i spulearme i begge
opvaskemaskiner var stoppet, hylder og loft i kølerum fremstod
med sorte belægninger og under inventar lå der plamager af
spild samt gl. fordærvede fødevarer og snavs endvidere er
ind/udblæsning i loft over produktionsområde snavset, dette
forhold blev der vejledt om på sidste tilsyn. Billeder er taget
som dokumentation.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får gjort rent
og giver besked videre til CPH der stå for højderengøring.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

X

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af
køleindretninger og arbejdsborde samt højderengøring af
1 time 20 min.
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virksomhedens område.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Konkret vejledt om vaskbar overflade på gulv i kølerum.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for
gennemført egenkontrol af varemodtagelse, opbevaringstemperaturer, opvarmning, nedkøling samt
varmholdelse fra januar til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Kødboller, pulpo, braves sauce, æg,
basilikum, iberico skinke, monte vecchio, cru de savoi og cantal enter-deux. Alt købt ved dansk registreret
virksomheder. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret CVR-nummer uden anmærkninger.
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