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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer for opbevaring af fødevarer,
1

herunder opbevaring af fødevarer på køl og frost. Målt
temperatur i kølerum og fryserum, adskillelse af fødevarer.
Hygiejnisk håndvask til hænderne.
Kontrolleret: Virksomhedens indretning og forhold omkring
placering af toilet.
Det indskærpes, at der ikke må være direkte adgang fra
toiletterne til lokaler, hvor der håndteres fødevarer. Følgende
er konstateret: Dør til forrum til toilet samt toiletdør står åbne,
således at der er direkte adgang fra toilet til rum hvor der
opbevares appelsiner, tilstødende lokaler hvor der står
isterning maskine, fødevarelager og produktionsrum.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
oplyste, at der lige er blevet vasket gulve, og at dørene derfor
står åbne. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Vejledt generelt vedrørende regler for opbevaring af
fødevarer og emballage.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Overflader af arbejdsborde, grillområde, kølerum og fryserum.
Personaletoilet med forrum.
1 time 15 min.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrsikring af vinduer, dør ud til fri og affaldscontainer.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Virksomheden har åbnet vinduet i lager med fødevarer/emballage som drikkevarer og
servietter. Døren ud til baggård med container står åben, der opbevares appelsiner lige indenfor døren. Der er
åbent låg på den ene container og der er ophobning af pap i en fjerdedel af gården. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Vi har lige fået varer og har ikke haft tid til at presse pap, lukke låget på containeren og
dørene står åbne pga. vi lige har vasket gulve. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt generelt om regler skadedyrsikring
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer,
varemodtagelse, opvarmning, nedkøling og varmholdelse fra 1. maj 2018 til dags dato. Kontrolleret risikoanalyse
på affaldshåndtering og skadedyrssikring. Gennemgået procedurerne omkring affaldshåndtering og
skadedyrssikring.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Offentliggørelse af kontrolrapporten
Følgende er konstateret: Virksomheden har 2 indgange til virksomheden, kontrolrapporten er ophæng på den
ene dør og den anden er kontrolrapporten ophængt bag døren i en ramme. Virksomheden oplyser at de er
ophængt der, pga. den er faldet ned.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for offentliggørelse af kontrolrapporten
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- numre
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