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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Følgende er
1

konstateret, virksomheden har ikke varmt vand tilgængeligt i
håndvasken. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt, at
der skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er
hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask.
Håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt
vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret, indvendig i
isterningmaskinen på bagsiden af lameller og i området hvor
de fast spændes ser der sorte og rødlige belægninger. I loftet
over køleskabe ses der spindelsvæv. På gulvet i baren er gulvet
ikke tilstrækkeligt renholdt under inventar og bord. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om beder rengøring
af lokaler hvor der opbevares fødevare.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal

X

holdes i god stand.
Følgende er konstateret: i køkkenet er gulvet slidt igennem
belægninger flere steder, fugen er langs køkkenbordet er ikke
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længere intakt og bør udskiftes. På lageret er der også flere huller i gulv belægningen. Hylderne på lageret er
ikke i vaskbart materiale og bør males eller på anden måde blive glat, vaskbart og ikke absorberende.
Virksomheden er vejledt om huller i gulvet på sidste kontrolbesøg. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Det kunne hun godt se og vil gå videre med til chefen. Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse og opbevaring i indeværende år til dags dato.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret aktiviteten import og samhandel.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at de pt. ikke indfører fødevarer fra andre lande, og at de
ønsker, at aktiviteten: Indførsel. Der indkøbes kun vin fra danke virksomheder.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
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