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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Procedurer for opbevaring af fødevarer,
herunder opbevaring af fødevarer på køl og frost. Faciliteter til

1

hygjeniske håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret at bøden fra forrige
kontrolbesøg er efterkommet. Følgende er kontrolleret: Set
rengøring af inventar og udstyr i kølerum (hylder ), blæserist
samt tilvirkelokaler. Enkelte steder på undersiden af hylder ses
begyndende formodet skimmel.
Følgende er konstateret: enkelte steder på undersiden af hylder
ses begyndende skimmel
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for rengøring af inventar og
udstyr.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Vedligeholdelse af inventar og udstyr, i
tilvirkningsområdet. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, som er

X
X

dækkende for virksomheden aktiviteter samt har en
vedligeholdelse plan.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af
45 min.
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kontrolrapport.
Det indskærpes, at kontrolrapporten, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, skal ophænges
ved indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres således, at den til stadighed er let synlig og
læsbar for forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde.
Følgende er konstateret: Kontrolrapporten er ikke ophængt korrekt ved indgangspartiet. Ved sidste kontrolbesøg
hang kontrolrapporten lige ved siden af døren til indgangspartiet. Da virksomheden har fået en bøde på forrige
kontrolbesøg. Foto dokumentations er foretaget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: ostetern fra arla.
Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Anpriser på menukort: uruguay steak, black angus burger bøffer,
håndpillede rejer, hummersuppe, med hummerhaler.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret: Virksomheden anpriser med feta i deres menukort men
anvender salat tern istedet. Feta er et geografiske beskyttet produkt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om regler for anprisninger af geografiske beskyttet produkter.
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