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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer skal beskyttes mod kontaminering, som kan gøre den
uegnede til konsum. Følgende er konstateret: To spande uden
låg og 1 spand med låg på, alle med skrællede gulerødder,
opbevares direkte på gulv i kølerum. Den ene spand er taget op
fra gulv til et bord. Tre spande med emballerede hel kyllinger
og 1 spand med emballerede kylling bryster opbevares direkte
på gulv i køkken. Virksomheden havde ingen bemærkninger*.
Vejledt konkret om løsnings mulighed for hygiejnisk opbevaring
af fødevarer.
Kontrolleret: Virksomhedens indretning og forhold omkring
placering af toilet.
Det indskærpes, at der ikke må være direkte adgang fra
toiletterne til lokaler, hvor der håndteres fødevarer.
Konstateret: Dør til forrum til toilet og til selv toilet stod åbnet
under tilsyn. Dør til toilet slutter ikke tæt, da den ikke kan
lukkes helt. Ved dette tilsyn opbevarer virksomheden
uemballerede fødevarer i nærheden af toilet område.
Virksomheden havde ingen bemærkninger*.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Følgende er kontrolleret i orden: Renholdelse af
X

vaskefacilitet og området omkring det i køkken, kølerum,
gulvkanter i køkken og i grillbar, vægge omkring skraldspand.
1 time 15 min.
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OK.
Kontrolleret udsugning i køkken og i grill bar, flisevæg under komfurbord i køkken, samt flisevæg i friture område
i grillbar: Der er i disse områder konstateret ansamling af fedt langs udsugningskanter, samt fedtet flisevæg i grill
område og fedtet flisevæg under komfurbord i køkken. Det indskærpes hermed, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene. Virksomheden havde ingen bemærkninger. *Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret: Virksomhedens skriftlige risiko analyse for varemodtagelse, opbevaring,
varmebehandling, nedkøling og varmholdelse. Vejledt dog om enkelte tilføjelser i risiko analysen. OK.
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