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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Det indskærpes, at der
skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er
hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask.
Håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt
vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.
Der skal om nødvendigt være separate faciliteter til vask af
1

fødevarer.
Følgende er konstateret: Der forefindes ikke håndsæbe eller
anden sæbe ved håndvasken ved ekspeditionsafdelingen. Ved
håndvasken i produktionsområdet er der ingen håndsæbe.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er helt fair,
det er ikke godt nok.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret adskillelse mellem rå fiskeprodukter og spiseklare
fødevarer, Ok. Kontrolleret opbevaring af levende hummere,
Ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,

X

skal holdes rene og i god stand.
Følgende er konstateret: Hylder og reoler i kølerum tættest på
butikken er snavsede med fedtede belægninger. Der er taget
1 time 40 min.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ja, det er ikke godt nok, vi får rengøring af disse på et skema og
sætter frekvensen op til en gang om ugen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for
kontrol ved varemodtagelse og for temperaturkontrol af kølemøbler og ved varmebehandling og nedkøling af
opvarmede retter fra 10. juli 2018 til den 10. oktober 2018.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæringer på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: plastbæger
kageboks og salatbæger inkl. låg.
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