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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan
gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige. Følgende
er konstateret: Virksomheden opbevarer 408 stk. fyldte
drikkevandflasker og 5 kg løg i net uden for, hvor der ikke er
skadedyrssikret. Virksomheden oplyser at vandet er kommet
hjem for 4 dage siden og løg for et par dage siden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi fjerner det.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg 15.000 kr er fremsendt.
Følgende er konstateret: Gummilister i køleskuffer fremstår
med gammel snavs og sorte belægninger, ben og gulv under
køleskuffebord fremstår snavset og med fedtet stænk og sorte
plamager af ældre dato, ismaskine fremstår indvendig med
sorte, brune og lilla belægninger og tætningslisten i lågen
fremstår med brun belægning, kanten på kølerumsdør fremstår
flere steder med massive sorte belægninger, hjørner og kanter
uden for virksomhedens to kølerum frem står med sorte
belægninger og gammel snavs, hvid kasse som står på gulv
fremstår med gammel brun snavs, beholder til plastik service
X

fremstår indvendig beskidt af krummer og med hår, lamper i
ovnrum fremstår med gammel brun snavs og inde i
50 min.
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lampeskærm ligger døde insekter, lampeudtag i bøfområde fremstår ligeledes med brun fedt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Køleskuffebord skal udskiftes. Der var ingen andre
bemærkninger. Medtaget billede dokumentation.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse
herunder Fødevarestyrelsens blanket nr. 6 og 9.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger 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.
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