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Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg på 15.000 kr. fremsendes.
Følgende er konstateret:
- 4 rullevogne til affaldsspande er snavsede og med meget
fedtede belægninger. 2 er placeret i produktionsområde og 2 i
opvaskeafdeling.
- Affaldsspand til madaffald er meget snavset og hjul har
snavsede belægninger. Affaldsspanden er placeret i
opvaskeafdeling ved åbning ind til kundeområde.
- Plastbeholder under opvaskemaskine har snavsede
belægninger.
- Håndtag til fryserum i kælderen har skimmellignende
belægninger.
- Lameller i isterningemaskine har små mørke prikker, der
kunne aftørres med serviet.
- Fliser mod gulvet under hylde i mellemgang ved
opvaskeområde er snavsede.
- Der er mangelfuld rengøring af hjul på 2 vogne, de er
snavsede og har fedtede belægninger.
Der er taget billedokumentation.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Bringes i orden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelser fra forrige
X

kontrolbesøg. Forholdene er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
1 time 45 min.
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- Karm og dør mellem gang og produktionsområde er påsat plader.
- Metalfiltre ved udsugning over bøfsteger er udskiftede.
Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret:
- Fuger mangler ved væg i mellemområde til opvaskeafdeling.
- Vogn til affaldsspand har rustlignende belægning.
- Der er hul i gulv i produktionsområde, ved området har gulvbelægningen løsnet sig og der kommer vand op,
når man træder på området.
- Vogn til rent service har hjul hvor belægningen er i stykker.
- Rullebord har plastbelægning på lodrette rør, der skaller af.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Bringes i orden.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt generelt om, at virksomheden gennemgås for vedligehold.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation af
opbevaringstemperaturer samt varemodtagelse for perioden siden sidste tilsyn til d.d. er fundet i orden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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