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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Stikprøvevis opbevaringstemperaturer i
1

køle- og fryseenheder.
Følgende er konstateret: Der er ikke opsat en seperat håndvask
i opvask/konditori samt i bageri. Virksomheden har oplyst ved
tilsynet i 21. marts 2018 at vaskene vil blive opsat i 2018.
Virksomheden har på nuværende tidspunkt en
opvaskemaskine, en afskyldningsvask (som virksomheden
anvender til håndvask), et aftapningssted til produktionsvand
samt en håndvask i butikken, Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse, da virksomheden oplyser at de skal igang med
en større renovering i uge 43 2018, hvor virksomheden vil få
opsat 2 seperate håndvaske, en i opvask/konditori samt en i
bageri. Virksomheden oplyser at de 2 håndvaske vil være opsat
inden 1. januar 2019. Vejledt generelt om reglerne for
tilstrækkelige vaske faciliteter herunder seperat håndvask,
produktionsvask samt vask til opvask/rengøring samt konkret
vejledt om at håndvask opsat i bordplade f.eks. kan adskilles
med opsætning af plexiplade og et særskilt amatur.

X

Hygiejne: Rengøring: Virksomheden politianmeldes. Følgende
er konstateret: Bageriets produktionslokaler og butik fremstår
generelt ikke tilstrækkeligt rengjort, det vurderes at den
2 timer 40 min.
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mangelfulde rengøring er kommet over en periode. Håndvask i butik fremstår med indtørret gulig belægning der
ligger desuden en kniv og en opvaskebørste i håndvasken, på låg samt kanter på fryseboks i mellemgang mellem
butik og bageri ligger der et tæt lag af krummer samt fastklisterede krummer på kanterne, på gulv under
stikvogn ses der løse og fastklisteret krummer/madrester, vogn til plader under stenovn fremstår med
spindelvæv samt indtørret belægning, i hjørne ved siden af stikovnen fremstår gulvet med fast klisteret sort
belægning samt afdrypningsspand til kondensvand fremstår fyldt til kanten med sort vand, hylder/reol langs
væggen indtil opvask/konditori, hvor virksomheden opbevare diverse tørvare, fremstår med spindelvæv samt
løse og fastsiddende ansamling af produktrester på gulvet under reolen, over og rundt om aftapningssted til
produktrionsvand hænger der spindelvæv af ældre dato, på aftapningsslange og aftapningsstuds fremstår med
indtørret dejrester, tragten som virksomheden anvender til afdryp fra aftapningsslangen fremstår med klumper
af dej og kerner af ældre dato, æltekar og røremaskine fremstår med indtørret dej og remonce rester indvendig
på maskinerne samt på håndtag. Vindueskarm bagved maskiner og arbejdsbord fremstår med gulig fastsidende
belægning, under det store produktionsbord ses der flere spindelvæv som er belagt med melstøv samt på
undersiden af træbordpladen ses der produktrester hvor der står en kedel med fødevare, bøtter med bl.a.
kerner og sukker fremstår med indtørret produktrester. I opvask/konditori ses der fastsiden snavs på låger under
produktionsbord, under produktionsbordet og opvaskebord ses der ansamling af mørkbelægning og
produktrester, i bunden af beholder med rene knive ses der sort belægning og produktrester og bøtte med
fødevare fremstår med indtørret produktrester samt vindueskarm bag opvaskemaskine og afsætningbord
fremstår med gulig fastsiden og løse belægninger. Emfang over opvaskemaskine fremstå med striber af brunt
sprøjt. Stikprøvevis billededokumentation taget. Virksomheden ønsker ikke at få tilføjet bemærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden oplyser at der vil blive renoveret i den bagerste del af
opvask/konditori herunder et nyt kølerum, frostrum samt nye reoler på lager, renoveringen starter i uge 43
2018.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis udført egenkontrol på
området opbevaring fra maj 2018 til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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Godkendelser m.v.: Følgende er konstateret: Virksomheden modtager tørvare og animaske fødevare fra
samhandelsland, og virksomheden modtager faktura fra dansk registreret virksomhed, uden at være registeret
som modtager virksomhed af animalske fødevare. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden vil lade sig registrere til modtager virksomhed fra
samhandelsland samt har kontaktet brancheforeningen vedr. udarbejdelse af modtagerregister. Vejledt generelt
om reglerne for registrering som modtagelager af animaske fødevarer samt reglerne i
veterinærbekendtgørelsen.
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