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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur, tildækning og
1

adskillelse under opbevaring. Vejledt konkret af placering af
fersk fisk i køleinventar.
Kontrolleret: faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænderne. Det indskærpes, at der skal være et tilstrækkeligt
antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt
beregnet til håndvask. Håndvaskene skal være forsynet med
rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænderne. Følgende er konstateret: Der var ved
tilsynet start ikke engangspapir til tørring af hænder og der var
ikke rindende varmt vand i hanen til hygiejnisk håndvask.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får kikket på
varmtvands beholderen. Virksomheden havde ingen
bemærkninger. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af: produktionsflader,
opvaskemaskine og køleinventar.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af gulv
i produktionskøkken og opvaskeområde.
Følgende er konstateret: Langt gulv afløb i produktionskøkken
1 time
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og opvaskeområde fremstår med dyb fuge rundt langs kanten. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om for vedligeholdelse og glatte
rengørings venlige flader. Vejledt konkret om løsningsmuligheder herunder vedligeholdelsesplan.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol. Det indskærpes, at
virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater. Følgende er konstateret:
Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation af egenkontrollen herunder varemodtagelse,
køleopbevaring, opvarmning og nedkøling siden uge 52, 2019 Virksomheden frekvens er sat til engang om ugen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har ikke flere papirer. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er konstateret: Virksomhedens kontrolrapport var faldet ned bag et
take away skilt. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for ophængning af kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-nummer jf. virk.dk. Virksomhedens
registrering er dækkende for deres aktiviteter.
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