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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse af fødevarer,
herunder temperaturer i køleindretninger med fødevarer.
Håndvaskefaciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.
Vejledt konkret om hygiejne ved håndtering/vask af klude m.m.
som håndteres i virksomheden
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Bødeforelæg
fremsendt kr. 5.000. Følgende er konstateret: Opvaskemaskine,
gulv og vægge ved opvaskemaskine fremstår snavsede,
opvaskemaskine er meget snavset indvendig og der er
ansamlinger af fedt på ydersiden. Der ses spindelvæv og sorte
belægninger ved bordben. Område under disk/kaffemaskine er
snavset/støvet på såvel gulv som på skabssider. Der ses sorte
belægninger på gummilister i kølemontre bag baren.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vil vi følge
op på.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger
for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud
af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne
virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to
X

gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
1 time
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lokaler. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er konstateret:
Der står en del uvedkommende inventar i kælder og der er ingen ventilation i kælderlokale hvor der står
opvaskemaskine, hvorfor det kan konstateres at der ses ansamling af formodet skimmelvækst i lagerlokale og
opvaskerum. Ligeledes er opvaskemaskine uhensigtsmæssig placeret. Skabe, skuffer og kølemonter i diskområde
fremstår slidt og ikke vedligeholdt. Gummilister i låger i kølemonter er revnede. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Det siges videre. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set dokumentation for varemodtagelse og opbevaring for
september og oktober 2019.
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