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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Opbevaring af
fødevarer på lager og produktionsområde. Bødeforlæg på
10.000 kr. er fremsendt, for markedsføring af farlige fødevarer
som er uegnet til menneskeføde. Følgende er konstateret: Der
opbevares på lager 12 melposer af cirka 10 kg, hvor der er
konstateret flere rotteekskrementer på lager ved melposer.
Samtlige melposer har åbne huller, der tyder på angreb fra
rotter. Der er synligt åbent hul ved gulv og gulvpanel.
Virksomheden oplyser at de har haft problemer med rotter i
vinter men problemet bør være løst. I vinter har der været
spredt melbælter, købt elektroniske rottefælder og forsøgt at
afskaffe problemet. Det oplyses at churrosmix er fra i vinters,
hvorfor gnavmærkerne er gamle. Det fremgår dog af samtlige
poser at de er produceret d. 27. februar 2018. Ejer oplyser at
der ikke er blevet gjort tilstrækkelig rent på lager. Det oplyses
at der ikke er solgt churros i dag ud af mixen i dag, men der er
produceret. Virksomheden oplyser at de vælger at lukke og få
foretaget de nødvendige tiltag, herunder at smide fødevarer
ud, der er kontamineret. Der kunne ikke konstateres spor efter
rotter i udsalgsområde. Virksomheden havde følgende
X

bemærkninger: Vi lukker og gør rent før vi åbner igen. Vi
tilkalder skadedyrsfirma. Vejledt virksomhed konkret om mulig
sektionering af udsalgsområde samt vejledt om at holde lukket
2 timer
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2x24 timer før åbning.
Det indskærpes, at håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk
vask og tørring af hænderne samt hensigtsmæssigt placeret. Følgende er konstateret: Virksomheden håndvask i
udsalgsområde er blokeret af softicemaskine og hylde, hvorfor den ikke er hensigtsmæssig placeret.
Virksomheden oplyser at de lige har fået maskinen hjem. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg på 5000 kr er fremsendt. Følgende er konstateret: Der er rotte ekskrementer
på lager ved melposer, gamle madrester, støv m.m. under hylder på lager, vægge omkring opvask fremstår med
nedsivede væsker og dermed snavsede. Gulv under inventar i produktionslokale fremstår med gamle madrester.
Produktionsborde omkring røremaskine fremstår med indtørrede dejrester. Dør ind til produktionslokale er sort
med snavs. Hylder omkring håndvask fremstår snavsede. Riste ved is inventar fremstår støvede. Der er
spindelvæv i baglokale med fødevarer og emballage. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får gjort
hovedrent. Virksomheden har tidligere inden for en periode på to år, fået en indskærpelse for manglende
rengøring den 23-05-2017. Der er udtaget billede dokumentation.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret der er hul på lager til udendørsarealer, samt adgang bag træplader på ydersiden af
væggen der ikke kan tilses.
Virksomheden havde følgende bemærkninger vi får det lavet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Der er udtaget billede dokumentation.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrolprogram.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet risikoanalyse, hvor der er udpeget mikrobiologiske,
fysiske og kemiske hazards. Virksomheden har udarbejdet procedurer over indkøb og opbevaring af fødevarer i
et samlet skriv. Der foreligger umiddelbart ingen risikoanalyse over churros produktion.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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Vejledt generelt om regler vedr. risikoanalyse og egenkontrolprogram.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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