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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Håndtering, produktion, adskillelse samt
opbevaringstemperaturer. Faciliteter til hygiejnisk håndvask og
tørring.
Følgende er konstateret: Dør til forrum til toilet "binder" derfor
kan den ikke lukkes så den slutter tæt. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om at døre til toiletrum altid
skal kunne og være lukket.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler. Det
indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes
rene. Følgende er konstateret: Der er snavset på gulvet og
under hylder på lager. Lagerlokalet fremstår generelt meget
rodet. Bagved opvaskemaskine er der sorte belægninger af
formodet mug/skimmel på samlinger, vægge og slanger. Der
sidder støv på loftplader over fryser og der er snavset på gulvet
på siderne af fryser og på rør bagved stegeområde. Der løber
fedt ned på fliser i loft over stegeområde. Virksomheden havde
ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
X
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klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af
køleskabe og isterningmaskine indvendig samt
1 time 15 min.
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produktionsområde i baren.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er konstateret: Grøn bagdør, dørkarm, hvid dør og dørtrin fra
restaurant til køkken er meget slidt/ødelagt. Dørtrin ved begge døre fremstår i ubehandlet træ. Loftplader i
køkken fremstår slidte og misfarvede. Gulvbelægning i "lagerlokale", hvor der koges ris, er slidt og ikke vaskbar,
hylde er defekt. Der mangler vægfliser ved opvask/bagdør. Hvidt spækbræt er meget misfarvet, slidt og lugter
surt. Kælderlokale hvor der opbevares vine, emballage samt gammelt kasseret udstyr fremstår med rå vægge og
gulv og er ikke vedligeholdt. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi tror her skal renoveres.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set stikprøvevis kontrol af
varemodtagelse, opvarmning, produktion/indfrysning af fersk fisk og opbevaring, køl og frost.
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