Hotel Medi ApS

2

09-11-2019
Rådhusstrædet 8
7430 Ikast

12-03-2019

26278708

1
1
1

11-09-2018
1
2

21-02-2018

1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer, herunder
kontrolleret temperaturer, tildækning og adskillelse af
fødevarer opbevaret på køl og frost. Samt kontrolleret
faciliteter til hygiejnisk håndvask. Set personlig hygiejne og
arbejdsgange under tilvirkning af fødevarer til buffetservering.
Virksomheden har redegjort for nedkølingsprocedurer samt
opvarmning.
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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: Køleskab i køkken fremstår med
beskidt kølegitter samt belægninger af formodet skimmel
invendigt på siden. Isterningemaskine fremstår med
begyndende belægninger af sort slim. Opvaskemaskine
fremstår beskidt med rødt pus invendigt i kanter. Væg område
over opvaskemaskine fremstår med belægninger af formodet
skimmel. Virksomheden oplyser at der er indkøbt ny
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opvaskemaskine med bedre udsugning som skulle afhjælpe
problemet med fugt på væggen, og den nuværende maskine
blev rengjort under tilsynet. Fotodokumentation på forholdet
1 time 15 min.
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er foretaget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der bliver taget hånd om det med det samme. Indskærpelsen
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring på køl og frost
samt ved opvarmning og nedkøling i perioden fra sidste tilsyn til dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Stegt roastbeef, Kalvestriploin,
Kalkunbryst, Krosalami. Ingen anmærkninger.
Andet: Der er foretaget fiskesporbarhed.
Vejledt konkret om nedtagelse af elitemærkat.
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