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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Opbevaring af fødevarer i butik og på lager. OK. Enkelte
1

papkasser med frugt/grønt opbevaredes direkte på gulv.
Virksomhed oplyste, at den vil skaffe nogle paller til opbevaring

1

af disse kasser. OK. Opbevaringstemperatur i kølemontre med 5
dåser fetaost er blevet målet lidt over 5 grader. Virksomhed er
konkret vejledt om regel hertil. OK.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af transportbil. OK.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene og i god stand. Konstateret: På opbevarings- og
modtagelseslager er der tykt lag støv i gitre til 2 køleapparater.
Lampeafskærmninger og tilknyttede ledninger i det ene lager
er belagt med støv. Enkelte spindelvæv langs loft i disse lager.
Støv og produktrester under pallerne med emballerede og
uemballerede frugt og grønt. I butik er der støv i overliggende
konstruktioner, såsom tagsten. Lidt grålig belægning langs
kølemontre ved ventilation. Enkelte spindelvæv på loft.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vil blive
gjort rent. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på

X

bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden oplyser, at loft og
vægge i den ene lager vil blive malet snart, og en plade vil blive
1 time 20 min.
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sat på loft omkring køleapparat, som vil forhindre fugt og vil lette rengøring af loft.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for opbevaringstemperatur (kølemontre) og
varemodtagelse (fetaost) fra juni til septembe 2017. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger. Fødevarestyrelsen har
opdateret risiko aktiviteter i virksomhed.
Varestandarder: Kontrolleret kvalitet af frugt og grønt til salg i butik. Ingen anmærkninger.
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