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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer i køleinventar,
1

temperatur i kølerum og frysere, håndvaskefaciliteter i køkken.
Vejledt konkret om at
temperaturen i køl under/over pizzabord skal kunne holde
temperaturen under 5 grader når der opbevares
letfordærvelige fødevarer deri.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr. Det indskærpes, at lokaler og alle redskaber, udstyr og
tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes
ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres. Følgende
er konstateret: Bund i køleskab i køkken er snavset med spild af
madrester, der er insekter og spind i vindue ved grøntbord, låg
på fryser i køkken er med sort snavs, der er belægninger af
snavs og madrester langs/ved inventar og ved kebabsteger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der gøres bedre
rent. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Fotodokumentation taget.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af

X

lokaler og udstyr. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes i god stand. Redskaber, udstyr og
tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være
1 time 30 min.
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udformet og være fremstillet af sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering
reduceres mest muligt. Følgende er konstateret: Kanter på bord foran pizzaovn et tapet med gaffatape. der er
huller i væg ved fryser på lager, hylderne i kølerummet er rustne, kasse under håndvask i opvask er ikke glat og
vaskbar, hylde over bord i køkken er med rå spåndkanter. Virksomheden havde følgende bemærkninger: At det
laves. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden. Fotodokumentation taget.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol for
juli/august-2019 på temperaturkontrol af køl, frost, varemodtagelse, varmebehandling og nedkøling, ingen
anmærkninger.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke finde sit termometer men oplyser at den har et. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for at føre egenkontrol herunder, at overholde den fastsatte frekvens for
dokumentationen samt at have et tilgængeligt termometer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Vejledt konkret om konkret om reglerne for at anvende et personaletoilet uden forrum.
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