Nord Als Idrætscenter

2

15-10-2019
Stadionvej 1
6430 Nordborg

16-10-2018

20182318

1
1
1

05-06-2018
1
2

15-11-2017

1
2

side 1 af 2

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask, både i
hovedkøkken samt bistro. Opbevaringstemperatur af fødevarer
i kølerum og pålægskøleskab. Set tilberedning af varme retter.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler og
inventar.
Det indskærpes, at lokaler og inventar, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: Underside af hylder i kølerum
fremstår flere steder med dryp af gamle fødevarerester og
formodet bakterievækst. Ventilationsriste fremstår med
støvansamlinger. Forneden i grøntkøler ses vandansamling og
inderside af dør fremstår kalket og med gult snask samt
påbegyndt sort formodet bakterievækst ved gummiliste ved
dør. Kølemøbel, hvori der bl.a. opbevares
ketchup,mayonnaise,sennep fremstår med vandansamling
forneden og der ses sorte belægninger på samtlige
gummilister. Opvaskemaskine fremstår udvendigt ved kanterne
til højre og venstre med gamle fødevarerester. Lampe uden
overdæk fremstår i kanten med sort formodet skimmelvækst.

X

Der ses sprøjt af fødevarerester et enkelt sted på loft samt på
rullegardiner.
Der er taget billeder, som dokumenterer forholdene.
1 time 15 min.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det retter vi op på.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Generel vedligeholdelse af inventar og
udstyr i produktionsområde. Følgende er konstateret: Skærebrætter fremstår nedslidte. Opvaskemaskine
fremstår med løst-siddende silikone. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om løsningsmuligheder for vedligeholdelse heraf.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden dokumenterer for varemodtagelse, opbevaringstemperatur og
opvarmning, men ikke for nedkøling. Seneste dokumentation for nedkøling er fra august 2018.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi igangsat.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Vejledt generelt om fastsættelse af frekvenser.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt
instrueret i håndtering af fødevare.
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