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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer skal sikres imod kontaminering. Følgende er
konstateret: I forrum til toilet, hvor der ved dagens tilsyn er
åben dør til toilet opbevares drikkevarer og en spande med
løse ris . På gulv under produktionsborde opbevarer div dunke,
såsom eddike soya og olie fødevarer i plastik dunke direkte på
beskidt gulv. Virksomheden havde følgende bemærkninger: det
har jeg aldrig fået af vide før. Indskærpelse medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages.
Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på politianmeldelse fra forrige
kontrolbesøg.
Virksomheden er politianmeldt.
Følgende er konstateret: indvendigt i isterning maskine, som
ikke er drift, er der ansamlinger af mørkegule belægninger støv.
Gulv i hele produktionsområde er beskidt af gamle
produktrester. Under produktions borde og hylder er der
kraftige ansamlinger af gamle produktrester. Liste på frysedør
har sorte belægninger af skidt og snavs. Omkring gasbrænder
på gaskomfur, ses der kraftige mørke brune belægninger af
fastgroede og brændte produktrester. På radiator produktions
X

områder er med tykt lag støv og sprøjt af produktrester. Vægge
ses med belægninger af gamle produktionsrester og fedt.
45 min.
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Mikrobølge ovn ses med mørke belægninger indvendigt. Køler i salg område ses med klisterede gule belægning i
bund af køleenhed og liste i køleenhed er beskidte med sorte belægninger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg gør rent
Politianmeldelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: ophænging af kontrolrapport Fulgt op på bøde fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolrapport fra
forrige kontrolrapport er ophængt , så den er synlig for kunderne.
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