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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret:
Virksomhedens indretning og forhold omkring placering af
toilet.
Det indskærpes, at der ikke må være direkte adgang fra
toiletterne til lokaler, hvor der håndteres fødevarer. Følgende
er konstateret: Dør til forrum stod åben der er håndtering af
opvask lige ude foran. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Jeg har næsten lige været der ude og glemte at
lukke døren. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Følgende er
konstateret: Isterningmaskine fremstår ikke ren, der er ru
belægninger på låg og ved indføringsbakker er der
belægninger. Pålægsmaskine frem snavset og med indtørrede
madrester, røremaskine fremstår beskidt og med spindelvæv.
Væg i produktion ved radiator fremstår med spild af madrester
af ældre dato. Ved ovn og under tungt inventar er der snavset
af ældre dato og edderkoppespind, under beholder af
fødevarer er der ligeledes beskidt af ældre dato. Gulv ved
X

opvaskemaskine og gulv på lager med kølerum er beskidt.
Udsugning over pandekagepander fremstår fedtet og støvet.
40 min.

Kontrolrapport
Pandekagehuset

Dyrehavsbakken 77
2930 Klampenborg
36488948

side 2 af 2

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Medarbejder i virksomheden kan godt se der er beskidt,
virksomheden oplyser at de slukker isterningsmaskinen og rengøre denne med det samme. Bødeforelæg 5.000
kr. er fremsendt.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret dokumentation for opvarmning for periode sidste
tilsyn og frem til dags dato, vejledt omkring dokumentation for opvarmning af fx. kød produkter.
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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