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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Temperatur i køleenheder, faciliteter til
hygiejnisk håndvask og tørring.
Følgende er konstateret: virksomheden har en bakke med 7
skal æg stående ude ved 21,5 grader, medarbejder oplyser at
de er taget ud kl. 14 og bruges inden for kort tid.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om kravene for temperatur på visse fødevarer.
Kontrolleret virksomhedens procedure for hygiejnisk
produktions flow/adskillelse af aktiviteter.
Det indskærpes at fødevarer skal beskyttes mod forurening.
Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarer på hhv.
tørlager, kølerum og fryserum fødevarer i kasser, poser og
spande direkte på gulv, emballagerne flyttes og håndteres
senere i virksomhedens køkken og på hylder i hhv. kølerum og
lager hvor der kan ske kontaminering af produktrørende
overflader.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi har lige fået
en masse varer hjem.
X

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg 10.000 kr. fremsendt.
1 time 15 min.
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Følgende er konstateret: Gulv i BBQ-køkken fremstår med sorte ansamlinger langs paneler samt i fuger mellem
fliser, under BBQ-inventar er der en større mængde nedfaldene rester af fødevarer, under paller i kølerum er der
ligeledes en større mængde indtørret rester af fødevarer, pallerne hvorpå der opbevares emballeret fødevarer
fremstår fedtet og med rester af fødevarer. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør rent en gang
om uden og skifter pallerne når vi får nye hjem.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprocedure for buffet.
Følgende er konstateret: virksomhedens procedure forskriver at maden på buffen opbevares ved min. 65 grader,
virksomhedens oplyser at fødevarene tidsstyrres. temperatur på varm buffet blev ved tilsynet målt til mellem 28
grader og 56 grader.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om egenkontrol og risikoanalyse samt krav om revidering.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.

12-12-2019

