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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der er målt 9,8 C med
1

luftføler i køleskab med grøntsager og varmebehandlet kød.

1

Vurderet som en bagatelagt overtrædelse, da køleskabet har
været åbnet i forbindelse med klargøring før åbning, og
dokumentation for opbevaringstemperaturer var i orden.
Emhætte er fjernet. Vejledt om reglerne for tilstrækkelig
udsugning.
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: Der er snavs i bunden af beholdere til
køkkenudstyr, og på kassen som beholderne sidder i, der er
fedt og snavs på vindueskarme og vinduer. Overflade på hylder
med stålrør ved komfur fremstår med fedtet og uren overflade,
reol med trådkurve fremstår både reol og trådkurve med snavs,
der er snavset under vaskbar måtte på gulv.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi vil sørge for
der bliver gjort rent og vi går i gang med det samme.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

X

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
temperaturkontrol ved opbevaring, opvarmning og nedkøling
uden anmærkninger.
1 time 15 min.
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Vejledt om at nedkølingen skal dokumenteres fra 65 C eller derover.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på frugt og grønt uden anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens registrering og import aktiviteter uden anmærkninger.
Virksomheden er registreret til import, men har endnu ikke importeret fødevarer.
Virksomheden samhandler fødevarer,, vurderet som en bagatelagtig overtrædelse grundet omfanget. Vejledt
om at samhandel med fødevarer også kræver registrering.
Emballage m.v.: Virksomheden oplyser at den importerer fødevarekontaktmaterialer til eget brug.
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