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Udleveret flyer om Smileyændringer i 2022.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperaturer,
adskillelse -og overdækning af fødevarer i køleinventar samt
faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene, samt at alle redskaber, udstyr og
tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes
ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Virksomhedens isterningmaskine
fremstod med ansamling af kalk samt mørke belægninger
indvendigt. Kølskuffer i barområde, samt området under
kølebord i barområde, fremstod snavsede med
produktionsrester af ældre dato. Langs kanter og i hjørner
under driftsinventar i produktions -og opvaskeområde, fandtes
gulvet med mørke belægninger og produktionsrester af ældre
dato.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kan godt se
det. Vil kontakte eksternt rengøringsfirma, som står for
rengøring af gulv i produktionsområde. Vil sørge for at
restaurantchef tager fat i personalet m.h.t. grundigere
rengøring. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende
X

kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Virksomhedens flisegulv i produktions -og opvaskeområde fremstod med huller og
forvitret fuge flere steder og især omkring gulvafløb. Der manglede afslutninger omkring gulv og døråbning til
bagtrappe i form af paneler eller fuge. Der fandtes manglende og knækkede fliser på bagvæg ved dør.
Derudover opbevarede virksomheden fødevarer i fryser i kælderlokale, med vægge med porøst løst tapet, og
huller med kig til rå trækonstruktion og murværk samt lofter der dryssede ved berøring langs kanter.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kan godt se det. Vil bringe forholdet i orden. Vi har bestilt
smed til at udbedre bagvæg i produktions -og opvaskeområde. Indskærpelsen 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 uden anmærkninger: Der er stikprøvevis set udført dokumentation for virksomhedens
kritiske kontrolpunkter, herunder køleopbevaring og modtagerkontrol, opvarmning og nedkøling for perioden
medio januar 2022 frem til d.d.
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