Hotel Ry ApS

08-12-2021
Kyhnsvej 2
8680 Ry

2

05-10-2021

38189301

1
1
1

09-08-2019
1
2

15-10-2018

1
side 1 af 2

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

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænder, opbevaringstemperatur og adskillelse af fødevarer i
køle- og fryseenheder. Procedurer for opbevaring af fødevarer,
herunder tildækning. Procedurer og adfærd vedrørende
personlig hygiejne, hygiejniske håndvaskeprocedurer, egnet og
rent arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af
arbejdstøj og private genstande.
Følgende er konstateret: I isterningmaskinen findes der små
sorte stykker fremmedlegme i 3 isterninger. Maskinen er fyldt
med isterninger. Virksomheden oplyser at maskinen ikke
bruges p.t. og at der tilkaldt tekniker. Forholdet vurderes under
de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt konkret om at sikre at udstyr med
kontamineret fødevare skal opmærkes tilstrækkeligt, således at
personale ikke tager fødevare herfra.
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

X

rene/ rent og om nødvendigt desinficeres. Følgende er
konstateret: I chokolade køleskab, kølebord 1 i ala carte afsnit,
køleborde i Gastro afd. og ved pizza koldjomfru fremstår
1 time 30 min.
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gummilister i låger og skuffer med produktrester og mørke belægninger, ydermere fremstår låger og skuffer med
produktrester på håndtag samt i bunden af skuffer og køleskabe. Køleskab i tjenergang fremstår med kraftige
belægninger af produktrester i bunden, på hylder og langs kanten ved lågerne. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi får det ordnet med det samme. Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende
kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Produktionskøkken,
tørvarelager, serveringsområder, opvaskemaskiner, stegesektion, emhætter, produktbærende overflader køleog fryserum.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring, varmebehandling og nedkøling
for perioden september 2021 til d.d.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Vejledt konkret om nedtagning af elitemærkat.
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