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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Temperatur målt i køleskabe
og fryser. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Der opbevares hummus i dåser på
gulvet på lager. Ydermere opbevares der sodavand på gulvet
ved salgs område på gulvet og ved baglokale på gulvet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om kontaminering af fødevare.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: I kølerum på lageret er der
produktrester og mørke belægninger på gulvet, der er lyserøde
belægninger der løber ned af væggen og der er sorte
belægninger på loft ved køleenhedens fordamper.
Ude på lager er det produktrester på væggen hvor der
fremstilles chili og i hjørne ude på lager er der spindelvæv.
I køleskab i køkkenet er der produktrester i bunden og på
køleskabets vægge.
På fliser inde i skabes bagside ved opvasker område er der gule
X

belægninger.
Foto dokumentation er vedlagt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør det hele
1 time 15 min.
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rent med det samme.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Inden i opvasker område er der rør som er dækket af isolering, der er dog åben ind til
rockwoolen som drysser på gulvet. Foto dokumentation er vedlagt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får fjernet det hele med det samme.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Set stikprøvevis egenkontrollen fra januar til d.d. for opbevaring og nedkøling.
Ingen anmærkninger.
Vejledt virksomheden, at ved varemodtagelse at der noteres navn på fødevare, temperatur på fødevare og
hvilken leverandør virksomheden har modtaget fødevaren af.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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