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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at der ikke
1

må være direkte adgang fra toiletterne til lokale, hvor der

1

håndteres fødevarer. Følgende er konstateret: Ved
kontrolbesøgets start stå dørene til toilet og forrum åbne,
således at der er direkte adgang til lager hvor der opbevares
fødevarer og til produktion hvor der opbevares og håndteres
uindpakkede fødevarer. Virksomheden har forsøgt at lave
forrum til toilettet siden sidste kontrolbesøg. Forrummet er
ikke tætsluttende hverken i bund eller top af skydedøren.
Billeddokumentation er medtaget. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Det er ikke mig der ejer opgangen, så
jeg kan ikke selv bestemme. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden. Generelt vejledt om regler for
forrum til toilet, samt konkret vejledt om mulige løsningsforslag
til opsætning af tætsluttende dør. Hvis virksomheden ikke kan
opsætte tætsluttende dør, kan virksomheden som løsning lukke
dørene ind til produktion, lager og toilet op på den måde
overholde regler for forrum. Generelt vejledt om regler for
transport af fødevarer gennem forrum til toilet.

X

Bødeforelæg på 5.000 kroner fremsendt. Følgende er
konstateret: Virksomheden har fyldt fødevarer (bl.a. kebab og
kylling) i pizzadisken om aftenen den 4. september.
1 time
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Fødevarerne har været opbevaret natten over. Der er med kalibreret indstikstermometer målt 13,4 grader midt i
beholder med varmebehandlede, nedkølede og letfordærvelige kyllingestykker samt 10,6 grader i
varmebehandlet, nedkølet og letfordærveligt kebabkød. Der er med kalibreret luftføler målt en
omgivelsestemperatur på 22,0 grader omkring kebab og 23,8 grader omkring kylling. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Der står 3 grader på displayet og jeg ved ikke hvordan jeg ellers skal opbevare det.
Konkret vejledt om løsningsforslag som. feks. anvendelse af 3-timers-reglen samt om først at fylde pizzadisken
op når produktionen starter. Der ud over er virksomheden vejledt om metode for måling af kølepligtige
fødevarer. Virksomheden kasserer fødevarerne under kontrolbesøget.
Kontrolleret tildækning og adskillelse af fødevarer samt faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.
Ingen anmærkninger. Drøftet mulighed for at opsætte en større opvask.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lager og køkken med udstyr og inventar. Ingen anmærkniger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lager og køkken med udstyr og inventar. Ingen
anmærkniger.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret dokumentation af temperaturer ved varemodtagelse,
opbevaring, opvarmning og nedkøling fra juni 2018 til d.d. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Vejledt konkret om nedtagning af elitemærkat.
Mærkning og information: Kontrolleret skiltning vedr oplysning om allergene ingredienser i fødevarerne. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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