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Virksomheden er den 04-07-2019 orienteret om, at
1

anmærkninger til virksomheder med dårlig regelefterlevelse
medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.

1

Dette indebærer, at Fødevarestyrelsen vil gennemføre endnu et
ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der på dette
kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger. Det sker med
henblik på at medvirke til en varig forbedring af virksomhedens
regelefterlevelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Målt temperatur ved fersk kyllingfilet til
under 3 grader. Kontrolleret at der er mulighed for hygiejnisk
håndvask. Gennemgået procedurer for varemodtagelse. Set
isterningemaskine samt barområde.
Gennemgået procedurer for varemodtagelse. Varemodtagelsen
foregår ikke hensigtsmæssig ifølge mundtlig udsagn fra
medarbejdere.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at varer med kølekrav bør stilles på køl
straks efter modtagelse.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Set rengøring af

X

køleskuffer i varm afdeling, herunder også gummilister. Ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret: Set generel
45 min.
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vedligeholdelse af gulv i køkken. Ok.
Kontrolleret: kander til blender
Følgende er konstateret: kander fremstår meget slidte og itu i plastikken så små stykker falder af.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at kassere itu inventar og udstyr.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport. Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret at
kontrolrapporten hænger ved indgangsdøren.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret: Kontrolleret anprisning af trøffelmayo i henhold til
menukort. Ok
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret: Kontrolleret mærkning af Feta i henhold til menukort.
Ok.
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