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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
1

Opbevaring af fødevarer, herunder kontrolleret temperaturer,
tildækning og adskillelse af fødevarer opbevaret på køl og frost.
Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod
kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller
sundhedsfarlige.
Følgende er konstateret: Virksomheden har en plante voksende
henover loftet i serveringsområdet. Planten er vissen og fuld af
spindevæv. Lige under planten har virksomheden morgenbuffet
med uemballeret fødevarer stående. Endvidere har
virksomheden også en loftsblæser kørende som sidder lige ved
planten. Det er vurderet at der er fare for at snavs og lign. fra
planten kan kontaminere de uemballeret fødevarer
nedenunder. Desuden blev det under tilsynet konstateret
utildækket fødevarer i fryser og kølerum samt fødevarer
opbevaret på kasse direkte på gulv.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg tager hånd
om det idag. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se

X

klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Rengøring af
køkken, lager samt inventar.
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Bødeforelæg fremsendt: 22.500 kr
Følgende er konstateret: Virksomheden har et serviceskab til renservice stående i køkkenet til
tallerkenanretninger. Skabet fremstår beskidt med indtørret fødevarer rester på sider og loft. I det ene hjørne er
der vækst af formodet skimmel. Lampe og undeside af hylde lige over arbejdsbord fremstår beskidt med fedt og
indtørret fødevarerrester. Der er konstateret spindevæv samt edderkopper i køkken samt i lokale med rent
service. 2 af køleskabene fremstår beskidte med indtørret fødevarerrester. Opvaskemaskine fremstår beskidt
med indtørret snavs invendigt. Virksomheden har tidligere fået en bøde for lignende forhold. Der er taget
billededokumentation af forholdene.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi går igang med rengøring med det samme.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring på køl og frost
samt ved opvarmning og nedkøling i perioden fra sidste tilsyn til dags dato.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens registrering er dækkende for
fødevareaktiviteterne.
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