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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger:
Faciliteter for hygiejnisk vask og aftørring af hænder i udsalgsog bageriområdet.
Opbevaring af fødevarer i kølebord bag udsalgsområdet.
Hygiejne: Rengøring: Administrativt bødeforlæg på 15.000 kr er
fremsendt. Følgende er konstateret: Mangelfuld rengøring af
virksomheden. Gulvet omkring og under kølefaciliteter samt
under paller på lager, belagt med gammelt skidt. Bagdør på
lager, belagt med gammelt skidt. Cyklon til indtag fra melsilo,
gammelt skidt. Under 2 håndvaske i bageriområdet, gammlt
støv og spindevæv. Væg ved rugbrødskar belagt med gamle
dejrester. Under plastkasse på hjulramme er gulvet belagt med
gammelt skidt. Gulvet under opvaskebord og opvaskemaskine
er belagt med gammelt skidt. Gammelt skidt på gulvet ved
ovndøre og bag ovnen. Komfur fremstår med gamle
fødevarerester. Fuger ved gulv langs frostrum i bageriområdet
fremstår med sorte belægninger. Gulv i kølerum fremstå med
gamle dejrester. Hylder i glasur rum fremstå med gamle
fødevarerester. Gulv under kølefaciliteter i glasur rum er belagt
X

med gammelt skidt. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger. Der
er foretaget fotodokumentation.
2 timer 20 min.
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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke foretaget dokumentation for egenkontrol siden sidste tilsyn for
bageriområdet, herunder temperaturkontrol og varemodtagelse. For udsalgsområdet er der mangelfuld
dokumentation for varemodtagelse - i perioden fra jan - juni 2018 er der kun foretaget dokumentation 2 gange.
Dokumentationsfrekvensen er fastsat til 1 gang pr uge. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Virksomheden har under tilsynet bestilt nyt egenkontrolprogram.Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for kontrol med
opbevaringstemperaturer for udsalgsområdet, perioden jan - juni 2018.
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