
Reactie Sun’s Garden: 

1) Bent u het eens met de constateringen die door de opstellers van bijgevoegde journaals zijn 

gedaan met betrekking uw zaak?  

Wij zijn deels met de constatering van de nVWA eens. 

2) Wat is op dit moment de situatie omtrent voedselveiligheid en hygiëne in uw zaak?  

Omtrent de situatie rond voedselveiligheid en hygiëne is nu alles goed. 

3) Welke maatregelen heeft u genomen om aan de voorwaarden van de nVWA te voldoen?  

Spullen zijn beter opgeborgen en er zijn wat aanpassingen gemaakt in de keuken. 

4) Is er nog iets anders wat u zou willen opmerken naar aanleiding van bijgevoegde nVWA-journaals? 

Wij hebben niets op te merken naar aanleiding van bijgevoegde nVWA-journaals. 
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Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht
Postbus 43006,3540 AA Utrecht

Chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen (inspecties en andere activiteiten),
contactmomenten (in persoon en telefonisch) en correspondentie (e-mail, faxen,

brieven, waarschuwingen, beschikkingen) die de relatie vormen tussen de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het geïnspecteerde bedrijf

Platteqrond van het bedriif

Dossier van bedrijf (handelsnaam) :

Inschrijfnummer Kvk en naam:
Rechtsvorm:
Naam ondernemer;
Adres:
Inspectielocatie
@-mail
Telefoonnummer:
Tijdvak:
Bedrijvenbeheerder
Bedrijf beschikt over de ruimten:
Veiligheid:

Chinees Restaurant Sun's Garden
37086907 VOF Chinees Restaurant Sun's Garden

Meneer kan opstandig reageren gesprek gehad d.d. 23

Oever

Fier rmaOnd

idem

16 juni 201
Zaak

uni 2015

Indeling: keuken, spoelkeuken* Een toilet met dubbel deur.
, magazijn met koelcel en een ruimte aan de zijkant met stellingen.

Technische oplossing, voorportaal is 30 cm en kennelijk in hetverleden gedoogd/goedgekeurdl

2de Nazoro
Datum
fnspecteurs
Gesproken met
BR-nummer
SW-nummer
Kort verslag

Hygiëne
Bouwkunde
Ongedierte
Temperatuur
Code HACCP

le Nazorqinsoectie./ Module I.

Journaal 1t4 17-11-2015
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Datum
Inspecteurs
Gesproken met

BR-nummer
SW-nummer

: Donderdag 5 november 2015

later de bevindingen besproken m
nvt
281810685

Kort verslag inspectiebevindingen :
Beoordeling hygiëne:
=> SW bedrijfsruimte, niet schoon en niet goed onderhouden.
- Aanbouw/magazijn met de koelcel:
In de hoeken en randen bezet met zwart vuil. (Dode?) pad achter de vrieskisten.
Naast de koelcel is een tegelvloer, gebroken tegels en een doorgang naar buiten.
Aanbouw staat op een rand van opgemetselde stenen, deze z¡jn U¡j ¿e achterdeur gescheurd en
gebroken/verzakt. Elektra kabels in het magazijn bezet met zwart vuil, afuoerpijp van de koelcel
bezet met zwarte schimmel. Onder de stellingen in het magazijn ontbreekt de slankafsluiter op de
schrobput, lucht van riool. wand beschimmeld boven de deur/doorgang naar de
spoelkeuken/ruimte met de wasbak, in de hoek wat spinrag.

- Aanbouw/magazijn aan de zijkant van het pand met stellingkasten met levensmiddelen op de
schapplanken liggen muizenuitwerpselen. Hier is ook de vetvãngput geplaatst, deze ruik je in de
omgeving waar de sauzen worden teruggekoeld.

- Spoelkeuken:
Leidingen aan het plafond zijn wat vet, afuoer van de spoelbak is aangesloten op een open
schrobput, pvc aansluitingen van de afuoer lekken en hierdoor loopt het water over de vloer.
In de overgang tussen wand en vloertegels zit geen kitrand, de voegen van de vloer zijn kennelijk
hierdoor uitgesleten. In de hoek bij de gasmeter is een gedeelte vañ de wand niet betãgeld, de
ruwe wand is voorzien van een coating, door het vocht is kennelijk de coating weer verãwenen en
hierdoor is de ruwe wand weer zichtbaar.

- Keuken:
Alle wokbranders op de woktafel zijn bezet met aangekoekte, verbrande, verkoolde vet- en
vuilresten' De vloer is rondom de schrobput en voornamelijk in de voegen bezet met zwartgekleurd
vuil. Aan de afzuigkappen en de verbindingskanalen hangen op verschillende ptaatsen_langãrekte
vetsporen. Kennelijk zit de binnenzijde helemaal vol met aangekoekt vet. Volgenstsl z¡t
de afzuiging al 30 jaar in het pand.

- Koelcel :

Binnenzijde van de verdamper is door drie roosters heen, zwart vuil/schimmel te zien.

=> SW apparatuur:
- Drie gardes die in de binnenzijde van de greep vuil zijn.
- De keukenmachine is vuil weggezet op de schapplank aanbouw/magazijn zijkant.

Bouwkundig staat:
Zie: niet goed onderhoudenl(SW bedrijfsruimte)
- Verder is er uit het verleden een situatie met een dubbele deur van het toilet als voldoende
beoordeeld' Dit is een technische oplossing die de wetgever niet bedoeld heeft, niets mee
gedaan.(gedoogsituatie) Voorportaal is 30 cm.

Temperaturen:
In orde.

Plaagdieren:
=) SW geen adequate bestrijding.
Op de schap-planken in de aanbouw liggen tientallen muizenuitwerpsel en geen bestrijder
Wering, zie niet goed onderhouden.

HACCP:
Werkende steekthermometer.
Werken met de Hygiënecode voor de Horeca 2007 , Nederlandse versie.

eeft de kennis, zegt tevens dat hij met zijn hart kookt.
proken om daarna met de thermometer te controleren of het ook daadwerkelijk klopt! )

Journaal 2t4 17-11-2015
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Geen registratieform ulieren.
Geen coderingen/data, meneer weet precies wanneer iets gemaakt is, staat alleen in de keuken.x Producten zijn niet afgedekt in de koelcel. SÈaan hier al 1-2 dagen.

Besproken met
- bij de handewasgelegenheid handzeep/dispencer met zeep ophangen.
- torkrol met papier ophangen bij de wasbak.
- producten afdekken in de koelcel, alles staat in open bakken/emmers enz.*
- wand gaan schilderen boven de doorgang aanbouw/keuken.
- ruimte onder tafel bij de uitgifte opruimen, oude spullen weggooien.
- losse kruiden/levensmiddelen in gesloten plastic bakken opbergen.
- aanbouw aan de zijkant gaan gebruiken voor de fusten, emballage, oude apparatuur en
gereedschap.
- levensmiddelen in nieuw aan te schaffen stellingen gaan opbergen in het magazijn met de
koelcel.
- orde gaan aanbrengen in het bedrijf, oude spullen weggooten.
- binnenzijden van de afzuigkappen/kanalen (laten) reinigen.
- terugkoelen bij voorkeur in de spoelkeuken, desnoods als alles is opgeruimd, in het magazijn met
de koelcel gaan terugkoelen, in ieder geval de sauzen weghalen bij de stinkende opvangput!

=> Bedrijf kan naar de 2" Nazorg.

Verificatie-insoectie l4e fnsoectie, Module Aì
Datum : woensdag 9 september 2015
Inspecteurs
Gesproken met
BR-nummer : nvt
SW-nummer : nvt
Kort verslag inspectiebevindingen:
De heer Hu gebeld omdat we hier al om 15:15 uur waren, meneer was al bezig in de keuken

Beoordeling hygiëne:
Goed, plafond in de keuken is wat vettig, boven de woKafel heeft meneer de platen van het
systeemplafond omwikkeld met plastic om weer te vervangen.
Kleding besproken, meneer heeft een spijkerbroek met een shirt aan die hij ook privé draagt aan,
doet naderhand een schort om op aangeven van ll
Bouwkundig staat: Goed.

Temperaturen: In orde

Plaagdieren: Geen, daarom geen bestrijder.

HACCP:
heeft de hygiënecode voor de horeca 2007, NL.

Vult geen weekformulieren in, zegt wel de ontvangst, opslag en de processen te meten
Werkt alleen in de keuken.

Is bezig met de varkensnekken te koken.
Geeft eerlijk antwoord op mijn vragen, bewaard de nekken een week.
Besproken om de bewaarfase te verkorten naar 2 dg 7 graden , 3 dg 4 graden.
Aantal opties aangedragen:
Meerdere malen de nekken gaan koken.
Invriezen: rauw/ of gekookt.
De nekken gevacumeerd in te kopen.
Microbiologisch Onderzoek laten doen naar de houdbaarheid.

eeft een chinees bladje waar bureau de Wit in genoemd word)

Verder kook e rijst en de bami in kleine hoeveelheden. Heeft een gedeelte voor de
directe bereiding en waar hij zeker van is dat het dezelfde dag verwerkt gaat worden in de keuken
als werkvoorraad. De rest staan koud in de koelcel.

Journaal 314 17-11-2015
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Richtwaardemonster van de bami meegenomen.
Advies gegeven om toch te gaan registreren, nu zijn we vroeg, volgende keer komen we misschien
later. Dan geeft hij zijn registraties en kan doorgaan met zijn werk.

Prettig gesprek.

Antwoorden op toelichtingsvragen :
- Met welke hygiënecode wordt er gewerK en is deze aanwezig in het bedrijf?

Hygiënecode voor de horeca 2007.
- Op welke wijze brengt u uw medewerkers op de hoogte van geldende werkinstructies?

. Meneer werkt alleen in de keuken.(voorbereiding)
- Toetst u de kennis van uw medewerkers en op welke wijze toetst u die kennis?

nvt
- Op welke wijze houdt u de kennis van uw personeel op peil?

nvt
- Door wie worden de benodigde controles uitgevoerd en geregistreerd?

Zie HACCP

Richtwaardemonster genomen van de bami d,d. 8 september 2015
Als de uitslag goed is kan het bedrijf naar de 2e Nazorg.

Historie
3" BR, maatregelnummer: 4BOOO2STL Datum: 16 juni 2015
Afwíikend procesmonster bami : 4.000.000 algemeen kiemgetal, 250.000 entro's.

2" BR maatregelnummer: 490002239.
Afwijkend procesmonster rijst met ei : 3.100.000 algemeen kiemgetal.

le BR maatregelnummer: 480001384.
Afwijkend procesmonster nasivlees; 2.400.000 algemeen kiemgetal.

Journaal 4t4 17-11-2015


