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

uden anmærkninger: temperaturer i køleenheder. Faciliteter til
hygiejnisk håndvask i køkken samt i bar udendørs. Det har ikke
været muligt at vurdere håndvaskeforhold i mexicansk
serveringsbar, da der ikke var produktion under
kontrolbesøget. Gennemgået prodeure for ren
arbejdsbeklædning samt toiletforhold og personlig hygiejne
ved sygdom.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Gulv på lager fremstår med sorte
skimmelignende pletter mellem gulvriller. Reoler i kølerum
fremstår flere steder med skimmelignende pletter - der er
uemballerede fødevarer i kølerummet. Gulv i opvaskelokale
fremstår beskidt og loft fremstår med opsprøjt og
skimmelignende pletter.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi mangler
personale men får det gjort rent.

X

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Billededokumentation er foretaget.
2 timer
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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 køkken fremstår flere køleenheder med hvide og sorte skimmelignende pletter
indvendig og gummiliste er flere steder med sort skidt. I udendørs bar fremstår glas fryser med sorte
skimmelignende pletter og stikkontakter fremstår med skimmelignde mørke pletter - der er udskæring af citrus i
baren under kontrolbesøget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi mangler personale med får gjort det rent.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden. Billededokumentation er foretaget.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse med
udpegning af kritiskekontrolpunkter.
Følgende er konstateret: Der er ikke udarbejdet en risikoanalyse for aktiviteten varmrøgning. Virksomheden har
redegjort for proceduren.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret
om tilpasning af aktiviteter i egenkontrollen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR
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