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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperaturer i
1

køleinventar samt faciliteter til hygiejnisk håndvask. Ingen
anmærkninger.
Yderligere kontrolleret godkendt desinfektionsmiddel til brug af
overflader og udstyr. Ingen anmærkninger.
Virksomheden opbevarede kokkeklæder, viskestykker, klude til
rengøring m.v. i forum til toilet. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Vejledt konkret om forrum til toiletter, herunder opbevaring af
beklædning m.v. der anvendes i områder hvor der tilvirkes
fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktions og
opvaskeområde, herunder overflader og driftsinventar. Ingen
anmærkninger. vejledt generelt om rengøringsfrekvens under
driftsinventar.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger
til bekæmpelse af skadegørere.

X

Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarede øl og vand
i skur, med døre som ikke kunne lukkes ordentligt, i
gårdområde der ikke fandtes skadedyrssikret. Det var muligt at
1 time 15 min.
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få en hånd ind flere steder, når dørene var lukket.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil bringe forholdet i orden. Indskærpelse medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Der er stikprøvevis set udført dokumentation for virksomhedens kritiske kontrolpunkter,
herunder køleopbevaring og modtagerkontrol, opvarmning og nedkøling for perioden primo maj 2021 frem til
d.d. Yderligere kontrolleret måleudstyr til overvågning af kritiske kontrolpunkter. yderligere kontrolleret
måleudstyr til overvågning af kritiske kontrolpunkter, herunder modtagerkontrol og køleopbevaring.
Virksomheden opbevarede bl.a. ca. 150g kogte rejer og ca. 150 g hønsesalat i kølegrav ved en målt
lufttemperatur på mellem 8,2 og 9,0 Grader C. Det blev oplyst, at fødevarerne havde ligget i kølegraven over
natten. Virksomheden havde under tilsynet endnu ikke åbent for gæster, hvor fødevarerne straks blev kasseret.
Der fandtes ingen procedurebeskrivelse for opbevaring af fødevarer i kølegraven efter kl.22.30, hvor
fødevarerne ellers styres med et interval på 3 timer. Der er vejledt konkret om procedurebeskrivelse for
opbevaring af fødevarer i kølegrav.
Mærkning og information: Kontrolleret skiltning med oplysning vedrørende allergener i virksomhedens
menukort. Ingen anmærkninger.
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