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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Hygiejniske håndvaskeforhold med papir
og sæbe, opbevaring, adskillelse og tildækningen af fødevarer
herunder temperaturkontrol af køle/ fryseenheder.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr. Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør,
som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt
rene/ rent og om nødvendigt desinficeres. Følgende er
konstateret: Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Virksomhedens knive som opbevares i plastspand ved komfuret
fremstår fedtede, plastspanden til opbevaring af rene knive
fremstår fedtede både inden- og uden på spanden, knive på
knivholder ved opvaskeområdet fremstår beskidte/ fedtede,
vægge ved vaskeområdet fremstår fedtede og med
produktrester, papirholder ved de to produktionsvaske
fremstår med fedtede, beholder af står til opbevaring af
krydderier fremstår fedtede langs kanter på samtlig beholder,
koldjomfruen fremstår med kondens, samt arbejdsredskaber
ved komfur som sigter, rivjern, piskeris og opøser fremstår
fedtede og med produktrester. Indskærpelsen medfører
X

gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se
klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
2 timer
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lokaler. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er konstateret:
Fliser over komfur fremstår knækkede, stolpe midt i køkken fremstår i malet rug træ, bagplade ved vask ved
koldjomfruen fremstår med træplade samt flere hylder i køkkenet fremstår med kanter i træ. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Det må vi få lavet Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden. Vejledt generelt omkring regler for vedligeholdelse af
lokaler og udstyr herunder at udstyr og lokaler bør fremstå i materialer som er nemt vaskebart.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og
nedkøling fra april 2019 til dags dato..
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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