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Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym
1

forbrugerhenvendelse.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger:Faciliteter til hygiejnisk håndvask,
temperaturer i køleenheder samt opbevaring af varer fri af
gulv.
Affald opbevares i lukket container og virksomheden kan ikke
komme til baggård da virksomheden ikke må bruge denne.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Der er konstateret fedt og
belægninger under inventar og svært tilgængelige steder.
Virksomheden havde følgende bemærkninger:Vi får gjort rent
med det samme.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: baglokale, udleveringsområde og køkken. Ingen
anmærkninger.

X

Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: risikoanlayse,
45 min.
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egenkonrolprogram samt dokumentation for varemodtagelse, opbevaring, nedfrysning, opvarmning og
nedkøling fra 1 september 2020 til og med d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport.
Det indskærpes, at kontrolrapporten, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, skal ophænges
ved indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres således, at den til stadighed er let synlig og
læsbar for forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde.
Følgende er konstateret: Kontrolrapporten er ikke ophængt korrekt og er dermed ikke let synlig og læsbar for
forbrugerne. Kontrolrapport fra den 7. maj 2020 hænger istedet
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg
Fulgt op på bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at
oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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