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Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg på kr. 15.000 er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden lokaler fremstod ikke
rengjorte. Der er fedtede belægninger på holder til
papirshåndklæder og sæbedispenser. Der hænger fedtdråber
fra emfanger over frituregryderne. Fedtfildter er belagt med
fedt. Der hænger fedt og fedtbelægninger fra rør ved siden af
emfang over arbejdsbord. Under arbejdsbord ved siden af
frituregryde er der fedtbelægninger på væg og på stikkontakter.
På hylder og i kantlister i køleskab ligger der madrester.
Bonhold af træ i køkkent er belagt med fedet og sorte
belægninger. Holder til film har fedtbelægninger og er rusten.
Fryser har sorte belægninger i bunden. Der er sorte
belægninger og fedt på flere døre og stikkontakter på lager. Der
er indtørret madrester og sorte belægninger på vægge og gulv
under opvaskemaskime og bord på 1. sal.Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Rengøringen bliver startet op med det
samme og man vil påbegynde renoveringen af lokalerne til
efteråret. Der er foretaget billededokiumentation. Dette er
oplyst overfor virksomheden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Renholdelse af
X

baggård.
Følgende er konstateret: Der ligger enkelte madrester i
baggåden og noget affald (bla. flamingokasser) udenfor
2 timer 30 min.
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container som kan ansamle skadedyr.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt
om skadedyrsbekæmpelse ved opbevaring af affald.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for opbevaringstemperatur og opvarmning af fiskefrikadeller. i
2021. Vejledt on revision af egenkontrolprogrammet således det passer til de faktiske forhold, bl.a. antal af køler
og fryser og salg af lune fiskefrikadeller indenfor 3 timer efter opvarmning (dokumentation ved P-skive eller
andet).
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