SuperBrugsen

2

01-09-2017

Dagligvarer
Næstvedvej 2
4684 Holmegaard

02-06-2016

10708915

1
1
2

27-10-2014
1
2
2

26-08-2014

Virksomhedens egenkontrol

1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevare på lager, samt i

1

bageri udsalg, stikprøvevis kontrol i køle og frost faciliteter.
Følgende er konstateret: Håndvask i bageriudsalg er ved tilsyn
blokeret med brødkasse, Handske til håndtering af brød er

1

placeret oven på brødet. på personaletoilet i lagerbygning er
der opsat håndklæder til aftørring af hænder. Virksomheden
fjerner brødkassen med det samme, handske til håndtering af
brød placeres korrekt i sin holder med det samme,
Virksomheden meddeler der er indkøbt håndklædedispenser til
personaletoilettet på vin lageret, og der allerede er rekvireret
håndværker til at sætte dem op.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om regler for adgang til hygiejnisk håndvask
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Salgslokale herunder gulv i butikslokale samt stikprøvevis
kontrol af inventar til opbevaring af fødevare i butikslokale.
Ingen anmærkninger.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal

X

X

holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: I
bageriudsalg ses spind i overgang mellem loft og væg over
vask, i stativ til oplagring af brød ses spind, der ses spind over
2 timer
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bageristik hvor der på øverste hylde opbevares brød, gulv under oven og køleskab fremstår med fastsiddende
sort belægning, I bunden af køleskab er der spild af gul væske. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Det kan jeg godt se. Vi strammer op med det samme. Indskærpelse medfører gebyrbelagt op følgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret: Døre og porte slutter tæt på vinlager, vægge og port på
vinlager, port til papkomprimator, afløb i bageri Udenoms arealer er beset herunder ryddelighed , opbvaring af
varer er i skadedyrsikrede lokaler, der ses ikke spor efter skadedyr på lager eller i kælder. Ingen anmærkninger.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Port på lager ud mod lille varegård slutter ikke tæt. Der er et gab på ca. 2 cm. Der ses
en større revne på 5 cm mellem port og væg ud mod varemodtagelse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Enig. Jeg tager fat i en håndværker med det samme.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Virksomheden har fremvist en skadedyrsrapport for 28-6 2017. Der er et anmærkninger på rapporten
som virksomheden ikke kan redegøre for.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har fremvist
risikoanalyse for 3 landsimport. Der manglet en tilføjelse for tilsætningstoffer. Vurders som en bagatelagtig
overtrædelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret udne anmærkninger. Sporbarhed på et parti vin herunder
afsender, modtager antal og type. Virksomhend kan ikke fremskaffe et vi1 dokument ved tilsyn. Vurders som en
bagatelagtig overtrædelse.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og
samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Følgende er konstateret: Virksomheden levere bagerbrød til foderbrug. Virksomhedne er vejledt om krav til
registrering af denne aktivitet. .
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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