Diyar Pizza & Burger House

4

27-04-2020
Læssøegade 109
5230 Odense M

26-11-2019

31988462

1
2
4

24-09-2019
2
4

Hygiejne: Håndtering af fødevarer
30-07-2019

2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer

1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer, i alle led, skal beskyttes mod forurening, der kan
gøre dem uegnede til konsum, sundhedsfarlige eller
kontaminerede på en sådan måde, at de ikke med rimelighed
kan betragtes som egnede til at blive konsumeret i den tilstand.
Følgende er konstateret:Udendørsarealer og adgangsveje til
nye køl- og frostrum i gården holdes ikke rydeligt eller fri af
affald eller uvedkommende og kasseret inventar. Der står
inventar, trailer, affald i porten og i gården, hvor køle- og
frostrummet er placeret, gangarealer er ujævnt og ikke
befæstet. Foto dokumentation taget. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Har sagt det til ejer.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg kr 5000 fremsendt.
Følgende er konstateret: Lagerrum med pizzabakker og
fødevarer (mel, drikkevarer og konserves) fremstår med
spindelvæv, stankelben, støv og løst puds. Generelt fremstår
kælderrum og trappeopgang utilstrækkeligt renholdt med
ophobning af uvedkommende genstande, støv og nedfalden
puds. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ejer har
X

planlagt maling.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger
2 timer
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for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver
Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Virksomhendes fødevarelagerlokaler fremstår ikke med glatte og vaskbare overflader,
puds er faldet af samtlige vægge, døre, karme og loftplader fremstår slidt med huller, revner og ødelagte
hjørner. Loftplader slutter endvidere ikke tæt. I lokalerne opbevares der drikkevarer, mel og konserveres samt
fødevareemballage.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ejer har planlagt maling.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Dokumentation for varemodtagelse.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise dokumentation for varemodtagelse i marts måned
2020. Virksomheden har frekvens for dokumentation 1 gang pr måned. Virksomheden kan fortsat nå at
dokumenteret for april måned og øvrige måneder (januar og februar) er dokumenteret.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for egenkontrol.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Vejledt om registrering af p-nummer i CVR for dennen virksomhed på Løssøegade 109, 5230
Odense, i M.
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