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Retssikkerhedsblanket fremvist inden påbegyndelse af tilsynet.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
1

opbevaringstemperarturer på fødevarer i køleskabe, kølerum,
koldjomfru og frysere, ok. Kontrolleret korrekt adskillelse og
emballering af fødevarer af fødevarer i køle/fryseanordninger,
ok. Vejledt konkret om at emballerer alle fødevare der
henstilles til opbevaring på køl eller frost.
Mundtlig gennemgået procedurer for tilstrækkelig
opvarmning/nedkøling af fødevarer, ok. Mundtlig gennemgået
procedurer for opfyldning agf div. fødevarer der efterfølgende
stilles på frost, ok. Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænder i køkkenet og på personaletoilettet. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er
konstateret: På gulvene i hjørner bag frityre og bag koldjomfru
er mangelfuld rengjort her er støvet, fedtet og der henligger
enkelte rester af fødevarer som tegn på mangelfuld rengøring.
Gummilister i skuffer i koldjomfru er mangelfuld rengjorte,
ligeledes er ismaskinen mangelfuld rengjort. På gummilisterne i

X

koldjomfruens skuffer er der begyndende dannelser af mug,
ligeledes er der begyndende mugdannelser i ismaskinen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
1 time 20 min.
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oplyser at ovennævnte tages til efterretning og der strammes op på rengøringen fremadrettet. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater vedrørende
opbevaringstemperarturer, varemodtagelse og tilstrækkelig opvarmning/nedkøling af fødevarer for perioden fra
1. juni 2016 til dags dato. ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens information vedrørende allergener, herunder at
virksomheden som minimum skilter med, at oplysninger kan fås på forespørgsel. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.
Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
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