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

uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse af fødevarer på
køl. Faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler. Det
indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes
rene. Følgende er konstateret: I skuret, hvor der opbevares
grøntsager i grønne plastkasser, emballage og fryser er der
synlig spindelvæg og ansamlinger af sand og visne blade.
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse
medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr. Det indskærpes,
at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring
med fødevarer, skal holdes ordentligt rent og om nødvendigt
desinficeres. Følgende er konstateret: I virksomhedens kølerum
på opbevaringshylderne og på ventilator er der s
skimmeligenede belægninger som let kan aftørres..
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi styr
på. Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende

X

kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
1 time
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anmærkninger: Køkkenet herunder gulve, vægge og loft. Opvaskemaskinen og opvaskeområdet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring på køl og frost, opvarmning og
nedkølning.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Virksomhedens markedsføring på egen hjemmeside. Det
indskærpes, at virksomheder som markedsfører sig på egen hjemmeside skal vise de seneste fire
kontrolrapporter på et synligt sted på hjemmesiden. Følgende er konstateret: Virksomhedens kontrolrapporter
er ikke synlig på deres hjemmeside. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der er sket en teknisk fejl,
det får vi syr på. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og
fødevareaktiviteter: Ok
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