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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperaturer,
adskillelse -og overdækning af fødevarer i køleinventar. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret: faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænderne. Det indskærpes, at der skal være et tilstrækkeligt
antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt
beregnet til håndvask.
Følgende er konstateret: Ved tilsynets start var håndvask i
produktions -og opvaskeområde samt håndvask i barområde
ikke i tilgængelig, da der var sat gaffatape rundt om
armaturerne, så de ikke kunne anvendes. Det blev oplyst af
ejer, at der var et læk på rørføring i kælder og at montør vil
komme d.d. og udbedre forholdet. Ved virksomhedens
produktionsvask fandtes kun koldt vand og det blev oplyst, at
rørføring fra håndvask og produktionsvask var ført til samme
system. Virksomhedens skyllevask var funktionel under
tilsynet, da den var ført til anden rørføring.
Ejer hentede under tilsynet beholder, som blev sat under
håndvasken i produktions -og opvaskeområde, til afløb af
spildevand fra hygiejnisk vask af hænder.
X

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Forholdet vil
blive udbedret i dag efter kl.16.00. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
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klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktions -og opvaskeområde, herunder overflader og driftsinventar. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens overvågning af kritiske kontrolpunkter.
Det indskærpes, at virksomheden skal fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer på kritiske
kontrolpunkter. Herunder skal egnet måleudstyr til overvågning af kritiske kontrolpunker være tilgængeligt og
kunne fremvises.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvises egnet måleudstyr, herunder indstikstermometer til
overvågning af modtagerkontrol, køleopbevaring, opvarmning og nedkøling. Virksomheden kunne kun fremvise
et infrarødt termometer, som ikke virkede under tilsynet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Kan ikke finde indstikstermometer, men det er i køkkenet et sted.
Infrarødt termometer er løbet tør for batterier. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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