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Kontrolrapporten er ændret den 9. december 2021.
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur for
kølekrævende fødevarer, adskillelse og tildækning samt
faciliteter til hygiejnisk vask.
Følgende er konstateret: Under tilsynet er der ikke papir til
aftørring af hænder. Medarbejder oplyser at de anvender
viskestykker. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
konkret om brug af engangspapir til aftørring af hænder.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr. Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør,
som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt
rene/ rent og om nødvendigt desinficeres. Følgende er
konstateret: På siden af kaffemaskinen ses der ved
rørsamlingen ansamlinger af snavs af ældre dato. Hylder under
bardisken fremstår fedtede og med snavs. Indskærpelsen
medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan
påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret rengøring af lokaler. Det indskærpes, at lokaler,
hvor der findes fødevarer, skal holdes rene. Følgende er
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konstateret: Henover opvaskebord ses der spindelvæv i loftet.
På opvaskemaskinen ses der snavs og invendigt langs kanter
30 min.
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ses der røde belægninger samt snavs. Langs kanter i køleskabene ses der snavs og indtørret rester af spildte
fødevarer. På hylderiste ses der sorte belægninger og snavs. På ventilattionerne ses der støv. Udvendigt på vinog sodavanskøleskabene ses der spildte væsker og de fremstår generelt fedtede. Indvendigt i vinkøleskabet ses
der en størremængde kaffegrums. På gulv bagved og ved siden af inventar ses der snavs, service og spildte
væsker. Foto er medtaget. Vejledt konkret om renholdelse af svært tilgængelige steder. Vejledt konkret om øget
frekvens og evt. brug af en rengøringsplan. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det siger vi videre.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse er
dækkende for virksomhedens aktiviteter. Virksomheden har udpeget deres CCP'er til hhv: Varemodtagelse,
opbevaringstemperatur og opvarmning. Set skriftligt egenkontrolprogram.
Kontrolleret: Dokumentation af egenkontrol. Bøde fremsendt kr. 5.000. Følgende er konstateret:
Virksomheden har ikke dokumenteret varemodtagelse siden den 15-09-21, opbaveringstemperatur siden den
22-09-2021 samt opvarmning siden den 22-09-2021. Deres frekvens er 1 gang ungenligt for alle tre
dokumentationer. Vejledt konkret om overholdelse af egen fastsatte frekvens. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi siger det videre til vores chef.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vejledt konkret om at virksomheden
som minimum skal skilte med at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede
sanktioner i brug under visse forudsætninger.
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