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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret følgende uden
bemærkninger: Adskillelse af råvarer og færdigvarer samt at
fødevaregrupper under lagring og tilvirkning,
håndvaskefaciliteter.
Det indskærpes, at desinfektionsmiddel skal være godkendt til
desinfektions af flader der kommer i berøring med
1

levnedsmiddeler samt at manglende desinfektion udgør
kontamineringsfare af fødevarerne. Følgende er konstateret:
Følgende er konstateret: Det anvendte desinfektionsmiddel
Astonish er ikke godkendt og desinfektion er nødvendig idet
virksomhed ikke er skadedyrssikret og indgangsparti til center
ej heller er skadedyrssikret, hvorfor desinfektion af flader og
udstyr er nødvendig ved daglig opstart for undfgåelse af
kontaminationsfare.
Virksomheden havde følgende bemærkninger. Der indkøbes
fodkendt desinfektionsmiddel imorgen tidlig. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrol af rengøring af synlige flader. Ok
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af

X

virksomheden. Ok. Virksomheden er ikke skadedyrssikret ud
mod centret, og svingindgangsdøre til centret slutter ikke tæt
mod gulv og 2 yderdøre på ydersiden af svingdørerne som
1 time 15 min.
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lukker i udenfor åbningstid slutter helle rikke tæt. Billeddokumetation er medtaget. Skadedyrssikring af
virksomheder i centret er under afklaring hos Fødevarestyrelsens faglig kontor, hvorfor der ikke sanktioneres.
Virksomheden oplyser, at kæden er ved at forberede aflukning af virksomheden med opsætning af tætsluttende
gladvægge og tætsluttende rullegitter på virksomhedens front. Dette forventes færdig inden august 2018.
Nødvendig desinfektion grundet manglende skadedyrssikring udføres ved virksomhedsåbning.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Tilgængelighed af virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol samt set dokumentation af alle kritiske kontrolpunkter fra sidste kontrol til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Kemiske forureninger: Kontrolleret frituretemperatur ikke er over 175 grader for mindskning af akrylamid. Ok
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