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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer og adskillelse i

1

køleindretninger, opbevaring af ikke kølepligtige fødevarer samt
faciliteter til hygiejnisk håndvask. Konkret vejledt om at have
papir ved alle håndvaske til hygiejnisk håndtørring.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Vægge ved køleindretninger og ovn er
fedtede og snavsede, underside af borde er flere steder
snavsede, ind/udblæsning på siden af ovn fremstår fedtet og
støvet, væg ved papirudtag til håndtørring er snavset samt
siden af bord ved ovn er fedtet og snavset.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har fået ny
rengøring men vi sørger for at få gjort rent. Billeder er taget
som dokumentation.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Konkret vejledt om kalk i 2 isterningsmaskiner.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af

X

emfang, opvaskemaskiner, køle- og fryseindretninger,
barområder samt buffetområde.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
1 time 15 min.
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anmærkninger: Hele, glatte vaskbare flader og skadedyrssikring. Konkret vejledt om løsningsmulighed for gab
ved håndvask mod væg, så rengøring her bliver lettere.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for
gennemført egenkontrol af varemodtagelse, opbevaringstemperaturer, opvarmning og nedkøling fra januar til
d.d. Virksomheden oplyser at varmholdelse ikke overskrider 3 timer og derfor dokumenterer denne aktivitet
ikke. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Konkret vejledt om korrekt ophængning efter virksomheden har ændret på tilgangen til
virksomheden.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: blåmuslinger, rokkevinge, striploin,
poussiner samt brie. Alle vare købt ved danskregistrerede virksomheder. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret CVR-nummer uden anmærkninger.
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