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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvevis kontrolleret
opbevaringstemperatur i køle- og frysefaciliteter, ok.
Kontrolleret opbevaring i kølerummet, herunder adskillelse og
tilstrækkelig emballering, ok. Der anvendes lukkede
plastbeholdere, ok. Kontrolleret procedurer for skift af
beholdere i pizza kølemontre, ok. Kontrolleret procedurer for
opbevaring og holdbarhed af tomatsauce, ok. Vejledt konkret
om at opbevaring af doseringsredskab i produktet ikke er
optimalt, virksomheden ændrer med det samme, ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret hylder i kølerummet,
gummipakninger i pizza kølemontre, isterningmaskine,
opvaskemaskine og lager, ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret gulv på lager for fadøl
og gulv i personalerum, dette har i områder slidtage og er
beskadiget, således at tilstrækkelig rengøring er besværlig.
Ansvarlig er opmærksom, ok. Der er vejledt om at ekstra
rengøring indtil udført vedligeholdelse.
Kontrolleret træbordplade i pizza afdeling, denne har enkelte
dybe revner. Det oplyses og dokumenteres at der er bestilt ny
plade til levering sidst i december 2019, ok.
X

Kontrolleret at forrum til toilet er forsynet med dør til
omgivelserne. Følgende er konstateret: Døren er afmonteret.
Ansvarlig har fremlagt løsningsmulighed med opsætning af
1 time 30 min.
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foldedør.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da der er
fremlagt løsning under kontrolbesøget
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: I juli, oktober og november 2019 er dokumentation for gennemført kontrol af
genopvarmning, nedkøling, varmebehnadling og varmholdelse ikke dokumenteret jf. virksomhedens fastlagte
frekvens. I juli mangler 3 ud af 4 dokumentationer, i oktober mangler 2 ud af 4 dokumentationer, i november
mangler 2 ud af 4 dokumentationer. Opbevaringstemperatur mangler 1 ud af 4 dokumentationer i juli, 2 ud af 4
dokumentationer mangler i oktober og november. Varemodtagelse mangler 2 ud af 4 dokumentationer for juli,
oktober og november. Virksomhedens fastlagte frekvens er 1x pr. uge.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der vil blive ændret i metode til gennemførsel af dokumentation.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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