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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevarings temperaturer samt
1

faciliteter til hygiejnisk håndvask. Vejledt konkret om at der
ikke må ryges i fødevarelokaler.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg på 5000 kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: I kølerum fremstår hylde med mørke
og hvide pletter, stativ med pizza dej fremstår med mørke
ansamlinger. Kummefryser i kælder fremstår snavset med gullig
belægning og røde pletter. Emhætte i lille køkken fremstår
overalt fedtet. Kummefryser i lille køkken fremstår med noget
som er løbet ned af fryseren og som er fedtet. Ved vindue i lille
køkken står spande hvor der opbevares krydderier de fremstår
fedtet. Sigte som ligger i vask med rester af salat fremstår med
mørke ansamlinger af fedt langs kanter og i huller. Skærebræt
som ligger i vasken fremstår med brunlig belægning på den ene
side og helt sort på den anden side. Dej maskine fremstår med
gullig belægning i toppen af dej krog.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg kassere sigt
og skærebræt. giv os lige et par uger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

X

dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere
egenkontrollens gennemførelse og resultater.
1 time 10 min.
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Følgende er konstateret: Der er siden den november 2020 dokumenteret for 2 frysere og virksomheden har 4.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er der ikke nogen der har sagt før. Indskærpelse medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse
og resultater for varemodtagelse, opbevaring i køle inventar samt opvarmning af kebab og nedkøling af dette.
Kontrolleret: Dokumentation.
Følgende er konstateret: Virksomheden måler ikke dokumentation på burger bøffer, pasta retter eller
genopvarmning af kebab.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for dokumentation og konkret om hvilke retter de opvarmer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er konstateret: Kontrolrapporten hænger med side 2 ud mod gaden
og side 1 inde i virksomheden. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om regler for ophængning samt konkret om placering.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- nummer jf. cvr virk.
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