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

uden anmærkninger: Opbevarings temperaturer i køle inventar,
adskillelse af fødevarer på køl samt faciliteter til hygiejnisk
hånvask.
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:
I kunde området fremstår bestik holder i bunden snavset,
serviet holder fremstår støvet og rist ved drikkevand fremstår
med brunlig snavs i kanter og hjørner.
I produktions området fremstår 2 høje køleskabe med hvide og
grønlige pletter på undersiden af hylder, bunde på det ene
køleskab fremstår med lidt rødlig væske samt rester af
fødevarer. Håndtag til de 2 køle skabe fremstår med indtørret
belægning hvor der åbnes og lukkes.
Kande hvor der opbevares rene knive, fremstår med små

X

stykker snavs.
Hylder hvor der opbevares rent udstyr og fødevarer fremstår
flere steder støvet.
1 time 15 min.
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Opvaskemaskine fremstår med lidt lyserød belægning i kante af låget i hjørne og ved møtrik.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det bringer vi i orden. Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden. .
Billede dokumentation er medtaget.
Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret:
I produktions område fremstår vægge flere steder med indtørret opsprøjt. Gulv i produktions området fremstår
langs kanter med brunlig belægning som kan skabes af. Under køle bord hvor der produceres sandwich er der
spindel væv samt ansamlinger af snavs og krummer omkring bordben.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det bringer vi orden. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. . Billede dokumentation er medtaget.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse og opbevarings temperaturer for perioden
marts til december 2021. Vejledt konkret om følge fastlagte frekvens.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
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