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Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Virksomhedens
blæser i kølerummet fremstod med lag af støv på blæseren og
1

afskærmning og metalgulv fremstod med fasttrådte mørke
belægninger af ældre dato.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om muligheder for udbedring af forholdet.
Herunder muligheden for afmontering af gitter ved blæseren
under rengøring og brug af spartel til at skrabe gulvet frit inden
rengøring.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
har lagt træplade på ydersiden af skydedøren således at denne
slutter tæt. Vejledt konkret om mulighed for fastmontering af
denne. Herunder muligheden for limning eller at skrue den
fast.
Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Størstedelen af listen ind til

X

kølerummet var ødelagt og listen i køledisken ved kebabspydet
var også ødelagt.
40 min.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Dem jeg havde passede ikke.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise nogen risikoanalyse der var dækkende for sine
aktiviteter. Virksomheden fremviste på telefonen forsiden af en risikoanalyse, som de under tilsynet havde fået
tilsent af en ven. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Bødeforelæg på 5.000kr. er fremsend med posten.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport. Vejledt generelt om
regler for offentliggørelse, herunder af rapporten skal hænge synligt inden kunden betræder virksomheden og
at alle sider skal hænges op, såfremt rapporten er på flere sider.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR.
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