Kunstcafeen

2

18-11-2019
Strandvejen 12
9492 Blokhus

16-04-2019

35899847

1
1
1

29-11-2018
2
04-07-2018
1

side 1 af 2

Køkkenet har åbent og der er håndværkere i virksomheden i
forbindelse med en ombygning. Virksomheden har oplyst, der
1

har været lukket i 14 dage pga ombygning.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Det indskærpes, at der
ved håndvaskene i køkkenet skal være faciliteter til hygiejnisk
vask og tørring af hænderne.
Følgende er konstateret: Der er ingen engangspapirhåndklæder
ved 2 håndvaske i køkkenet og 1 medarbejder tørrede sine
hænder i et viskestykke.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der er bestilt
papir/opsættes papir. Der blev fundet servietter ved tilsynet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Følgnde er kontrolleret. Opbevaringstemperatur for fisk.
Følgende er konstateret: I en lille bøtte på et stik i kølerum blev
der opbevaret fisk. Imellem de 2 små poser i bøtten, blev
temperaturen målt til 10 grader. Fisken blev kasseret ved tilsyn.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

X

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for opvarmning,
1 time 15 min.

Kontrolrapport
Kunstcafeen

Strandvejen 12
9492 Blokhus
35899847

side 2 af 2

nedkøling, temperaturopbevaring og varemodtagelse i perioden august 2019 til medio oktober. Vejledt
virksomheden generelt i at skrive lukkeperioden ind i dokumentationen i egenkontrolprogrammet
Godkendelser m.v.: Kontrolleret: Håndværker i virksomheden på baggrund af ombygning. Følgende er
konstateret: Der er flere håndværkere i virksomheden i lokaler op til produktionsområdet bl.a. er der ved at
blive opsat en skydedør i umiddelbart nærhed af produktionskøkken, andre i forbindelse med el og kompressor
udvendigt. Ved tilsyn, blev der opsat støvvæg/plastik fra gulv til loft i forbindelse med opsætning af skydedøren
og gennemgang i kølerum ophørte i forbindelse med el/kompressor udvendigt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at have håndværkere i virksomheden kontra produktion af mad.
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