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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til
vask og tørring af hænder, ingen anmærkninger. Kontrolleret
temperatur i salgsdiske og råvarekølerum, ingen
anmærkninger. Kontrolleret adskilt produktion af glutenfri brød
og alm. brød, ingen anmærkninger. Kontrolleret egnet lokale til
afvejning af mel, Følgende er konstateret: Lokalet har direkte
adgang til toilet. Der er opbevaring af en uvedkommende ting i
rummet. Virksomheden oplyser at afvejning af mel fremover vil
foregå i køkken på 1. sal. Forholdet betragtes som bagatelagtig
overtrædelse.
Kontrolleret råvarers beskaffenhed samt adskilt opbevaring i
disk og råvarekølerum. Det indskærpes at fødevarer skal
opbevares under passende forhold som forhindrer skadelig
nedbrydning og beskytter dem mod kontaminering. Følgende
er konstateret: Småkød opbevaret i skål i råvarekølerum,
lugtede let surt og var mørkt. Kødet skulle anvendes til
produktion. Der var hvid og grøn vækst på håndrullede
spegepølser opbevaret i samme kølerum, på rist, på stativ med
spegepølser til modning. I kølerummet var opbevaring af
emballerede og uemballerede fødevarer. Småkød (afskær fra
X

produktion) til hakning, opbevaret i salgsdisk, var tørt og
mørkt. Spiseklare pølser blev opbevaret i disk tæt ved rå hele
stykker kød. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
2 timer 15 min.
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Spegepølser og småkød i råvarekøl kasseres, småkøddet i disk mener jeg godt kunne anvendes men jeg kasserer
det. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Forbud mod salg af brød der har været sat til hævning i skab på toilettet fremsendes.
Følgende er konstateret: I skab på personaletoilettet, stod 4 gastrobakker med dej til hævning. Dejen var dækket
med film. I skabet var bl.a opbevaring af toiletrens og rengøringsmiddel, ligeledes hang der handsker til tørring
over bakkerne med dej. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg tænkte ikke at det betød noget når
de var dækket til og så var der varmt. Billeder taget til dokumentation.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af røremaskine og brødforme, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret funktionelt termometer til måling af overflade og kernetemperatur,
ingen anmærkninger. Kontrolleret skadedyrssikring af rørgennemførsel af kølerør, fra skur til åben kælder, ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for varemodtagelse, opbevaringstemperatur,
opvarmning og nedkøling fra januar 2018 til d.d. ingen anmærkninger. Kontrolleret skriftlig arbejdsgange for
brødbagning, ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Vejledt om nedtagelse af elitemærkat.
Mærkning og information: Vejledt om regler vedrørende information om allergene ingredienser, herunder at
virksomheden som minimum skal skilte med, at oplysninger kan fås på forespørgsel.
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