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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Det indskærpes, at der
1

skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er
hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask.
Følgende er konstateret: Håndvask i anretterkøkken står
snavset service og en tom flaske. Det et ikke muligt at vaske
hænder.
Virksomheden oplyste, at det kunne de godt se.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret placering af personaletoilet uden anmærkninger.
Konkret vejledt om løsningsforslag for vedligeholdelse af
lagerrum således at det kan benyttes som grovkøkken.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af
produktionsbærende flader i produktionskøkken, lager og
prepkøkken uden anmærkninger.
Følgende er konstateret: Der er spindelvæv i loft i prepkøkken.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for rengøring.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger
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til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Dør til prepkøkken står åben ud til det fri/ grill område, der er blade mm indenfor på
gulvet. Grøntsager står på hylder udenfor bag prepkøkken.
Virksomheden lukkede dør og oplyste, at grøntsager var blevet leveret i dag og skal flyttes på lager om lidt.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret: Skadedyrssikring af personaletoilet.
Følgende er konstateret: Der er ingen rist på afløb. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om skadedyrssikring.
Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Metalskinner på vægge i prepkøkken fremstår rustne, træplader bag opvask er fugtige
og absoberende, træbordplade i anretterkøkken er absoberende, dørkant til prepkøkken er ujævn, bord ved
siden af udendørs grill fremstår med ubehandlet træ og områder der ikke er vaskbare.
Virksomheden havde oplyste, at de vil gøre noget ved det.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret risikoanalyse for vedligeholdelse samt dokumentation stikprøvevist for
varemodtagelse, opvarmning, nedkøling og opbevaring fra juli indtil dags dato uden anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomedens cvr.nr. uden anmærkninger. Konkret vejledt om registering som
primærproducent i tilfælde af, at grøntsager dyrket i restaurant skal benyttes til andet end pynt.
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