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

køl/frostenheder, adskillelse og opbevaring af fødevare samt
håndvaskeforhold.
Det indskærpes, at frosne hindbær skal opvarmes til minimum
100°c i mindst 1 min inden de anvendes til fødevarer uden
opvarmning.
Følgende er konstateret: Virksomheden bruger frosne hindbær
til smoothies uden at fortage den lovpligtige opvarmning inden
brug .
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
kasseres de hindbær de havde tilbage og vil købe nogle der kan
bruges uden opvarmning.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lokaler med

X

udstyr og inventar, herunder produktionsområde,
udsalgsområde. Ingen anmærkninger.
50 min.
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Følgende er konstateret: Lister og skærebræt til køleskab samt lister til kummefryser fremstår snavaset med
sorte belægninger.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for rengøring af udstyr og inventar.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler med udstyr og inventar, herunder produktionsområde, udsalgsområde,
toiletfaciliteter. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for udført egenkontrol. Bødeforlæg 5.000 kr. er
fremsendt.
Følgende er konstateret: D. 1. og d. 8. oktober 2018 var der rettet i dato og årstal og det er Fødevarestyrelsens
vurdering at skema er udfyldt første gang i 2017. Der var ikke dokumenteret opbevaringstemperatur,
varemodtagelse, nedkøling og opvarmning i september 2018. Der var frem dokumenteret for modtagerkontrol,
opvarmning, nedkøling samt opbevaringstemperatur 4 uger i december 2018. Fotodokumentation medtaget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er min kone der har udfyldt og det må hun have misforstået.
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.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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