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Fødevarerejseholdet har d.d. kontrolleret virksomheden. Der er
1

udleveret retssikkerhedsblanket med klagevejledning og oplyst
om gebyrbetaling.
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.

1

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
fødevarer.
Følgende er konstateret: Det blev konstateret ved kontrollens
start, at der i håndvasken var placeret to papkasser oven på
hinanden indeholdende udskårne grøntsager. Kontrollanten
spurgte hvor der kunne vaskes hænder i køkkenet og
medarbejder flyttede kasserne for at gøre håndvasken
tilgængelig. Øvrige vaske i køkkenet var under anden
anvendelse. Ved forrige kontrolbesøg blev vejledt om at der
skal være fri adgang til håndvasken og beskyttelse af åbne
fødevarer fra stænk kommende fra håndvasken.
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Virksomhedens havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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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: døren fra toilettet til forrummet stod åben. Fra forrum til køkken stod døren helt åben.
Der var således direkte åbent fra køkken til toilet. Dør mellem køkken og forrum var tydelig vist ikke repareret
efter forrige kontrol. Dørplade var for stor og kunne ikke lukkes ind i dørrammen. Der var ikke noget håndtag til
at lukke eller åbne døren med.
Ved forrige kontrolbesøg blev konkret vejledt om lukning af døre til toilet og forrum og om at døren fra forrum
til køkken var i stykker og ikke mulig at lukke. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ville sige videre til
virksomhedens ejer at døren skulle repareres.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på kokosmælk, pillede hvidløg, blomkål, broccoli og
champignon. Sporbarhed forevist. Ingen anmærkninger
Emballage m.v.: Kontrolleret: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer - OK.
Følgende er konstateret: Der anvendes papkasse til opbevaring af udskårne grøntsager (champignon og
blomkåls- og broccolibuketter). Papkassen har afrevne kanter og mærket med etiket med kød. Virksomheden
flyttede grøntsagerne til egnet beholder under tilsynet. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn.
Vejledt generelt om anvendelse af fødevarekontaktmaterialer, herunder at sikre sig egnethed i forhold til varm
og kold mad og syreholdige eller fedtholdige fødevarer samt at sikre sig imod kontaminering af fødevarer
generelt, eksempelvis fra pap.
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