Famo Metro

2

11-09-2017
Øster Søgade 114, st.
2100 København Ø

02-12-2016

32888887

1
1
1

15-08-2016
1
2

18-05-2016

2
1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer herunder
fødevarer der skal opbevares ved maks +5 grader eller maks
-18 grader, endvidere er der kontrolleret for adskillelse af
fødevarer typer samt beskyttelse af fødevarerne, så risiko for
kontaminering minimeres. Herudover er kontrolleret for
tilstrækkelig med mulighed for håndvask. Følgende er
konstateret: Engangsaftørring efter håndvask er
uhensigtsmæssig placeret. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt konkret om at finde en ny placering for
engangsaftørring.
Følgende er konstateret: Ved tilsyn afkølede virksomheden
blomkålspure ved stuetemperatur ca 23 grader C,
virksomheden oplyser at den er produceret ca. 1 time for
tilsynet, fødevaren blev straks stillet i kølerum ved 5 grader C.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om at
fødevarer altid skal nedkøles til under 10 grader C så hurtig
som muligt efter fremstilling.
X

Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er
konstateret: Der er synlig vækst af hvide belægninger på rør i
1 time 30 min.
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kølerum, der er synlige sorte belægninger rundt om dør, på gummilister samt på væg og gulv udenfor kølerum.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det får vi bragt i orden. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Billedemateriale taget som dokumentation.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Mange loftplader i produktionskøkken er taget ned pga reperation. Der er direkte
adgang til isolering og det er Fødevarestyrelsens vurdering at der er risiko for kontaminering af fødevarer.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi lukker ned for produktion indtil afskærmning er etableret.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand. Følgende er konstateret: Øverste
del af væg i kølerum er fremstår med iret overflade. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi bestiller
reparation af kølerummet. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis gennemgået dokumentation for varemodtagelse, varmebehandling,
nedkøling og opbevaringstemperatur fra april 2017 til d.d.. Ingen anmærkninger. Set funktionsdygtigt
overfladetermometer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
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