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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask og
1

tørring, opbevaringstemperatur i køleboks samt køleskuffer,
adskillelse og tildækning af fødevarer samt opbevaring af
emballage på hylder.
Følgende er konstateret: Dør til toilet og dør til forrum står ved
tilsynet start åben, døren til forrum fører direkte ind til
produktionskøkkenet. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om regler for forrum til toilet.
Vejledt konkret om risikoen for kontaminering.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler. Det
indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes
rene. Følgende er konstateret: Ventilationsgitter i kølerum
fremstår med sorte og hvide belægninger samt i loftkanten ved
ledninger ses sorte plamager. I køkken i kælder fremstår væg
bag riskoger med stænk og indtørret ris samt stålfronter på
kølemøbler fremstår med klistret og med stænk, ventilation i
kølebord fremstår støvet, ventilation i hvidt køleskab i køkken
fremstår med enkelte sorte belægninger, kanter på kølebord i

X

køkken fremstår fedtet og med gamle krummer, gulvet i køkken
under arbejdsborde fremstår med madrester af ældre dato.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør rent.
1 time 20 min.
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Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumenteret egenkontrol siden 26. december 2020,
virksomheden tilbereder sushi og varme retter. Frekvensen for dokumentation er en gang pr. ugen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg mangler at bestille nogle nye dokumentations skemaer, jeg
ringer straks. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre jf. virk.dk.
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