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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Håndtering af fødevarer, herunder:
1

Temperaturer i div. Køle/fryse-møbler, adskillelse og tildækning
af fødevarer således at kontamineringer forebygges, samt
almindelig god hygiejne praksis i køkkenet
Følgende er konstateret: Døre til personaletoilet stod åbne
med direkte adgang ud til produktion, samt stod dør mellem
handicaptoilet og forrum åben.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for forrum til toilet.
Følgende er konstateret: i vask til hygiejnisk håndvask lå der ris,
såleds at vasken ikke kunne bruges til håndvask. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse, da der var mulighed for at vaske
hænde i skyllevask.
Vejledt generelt om regler for hygiejnisk håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af udstyr.
Det indskærpes, at udstyr, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene og i god stand.

X

Følgende er konstateret: Lameller i ismaskinen fremstår med et
tykt lag gult klister.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør den ren
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med det samme. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse samt egenkontrolprogram.
Det indskærpes, at virksomheden skal kunne fremvise en skriftlig risikoanalyse samt et egenkontrolprogram der
er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomhedens risikoanalyse samt egenkontrolprogram er ikke tilgængelig.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har ipaden med mig og jeg er lige kørt. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre via www.cvr.dk
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
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