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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
håndvaskene skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er
hensigtsmæssigt
placeret og specielt beregnet til håndvask og være forsynet
med rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk
vask og tørring af hænderne. Følgende er konstateret:
Håndvask i køkkenet er ikke tilgængeligt der står kasse med
tomme glas, masser af tomme papkasser og spand til rengøring
er placeret foran håndvasken. Ingen engangspapir i beholderen
ved håndvasken. Håndvasken i opvaskelokalet ligger der en
opvaskebørste, rengøringsmidler på håndvasken,
blandingsbatteriet trænger til afkalkning i forhold til varmt
vand, som ikke er rindende. Håndvasken i produktionsområde
med kaffeproduktion, hældes der kafferester fra maskine mv.
ud i håndvasken. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Virksomheden oplyser at de har anvendt
skyllevasken til at vaske hænder i. Virksomheden havde ingen
bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. .Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
X

Vejledt generelt om regler for håndvaske. Billede
dokumentation med taget.
Kontrolleret opbevaring og adskillelse af fødevarer. Målt
1 time 20 min.
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temperatur i køleindretninger, enkel køleskuffer er målt til 6.8 grader, virksomheden flytter fødevarerne ttil
andet køleskab. Gennemgået mundligt procedurer for varemodtagelse. Gennemgået mundligt procedurer for
krydskontaminering og opbevaring af rengøringsartikler som opbevares på hylde op over produktionsbord.
Virksomheden oplyser at de straks fjerner alle rengøringsartikler fra hylden og sætter dem ned i skabet. Ingen
anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god stand.
Følgende er konstateret: I produktionsområde i køkkenet er der ophobning af papkasser, som flyder over en del
af gulvet, der ligger en del snavs under produktionsbordet . I produktionsområde med kaffeproduktion ligger der
snavs, fødevarer under produktionsbordet. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden kan
godt se det trænger til rengøring og oplyser at de har personalemangel. Virksomheden oplyser at de får gjort
rent. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Skadedyrsikring af loft og top over gitter ca. 10 cm.
Følgende er konstateret: Der mangler skadedyrssikring mellem loft og rullegitter ca. 10 cm. Virksomheden har
fået lukket loftet og skadedyrsikret dette. Billede dokumentation med taget.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for skadedyrsikring
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise udført dokumentation for varemodtagelse og
temperaturkontrol af køleindretninger for perioden december 2017 og frem til d.d. Dog kan virksomheden
fremvise et stykke papir på temperaturkontrol for køleindretninger den 31/7, 3, 4, 6 og 8 aug. 2018. Frekvens er
hver uge. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyser det er hvad de har af
dokumentation.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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