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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Temperatur i
lille køleskab i diskområde
Det indskærpes, at mælk maksimalt må opbevares ved 5 °C.
Følgende er konstateret: temperatur i køleskab målt med
indstikstermometer til 12,2 grader. Kernetemperatur i mælk fra
samme køleskab er der målt 8.2 grader med
indstikstermometer. Billede dokumentation foreligger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vidste ikke at
denne køler skal kontrolleret idet den er ikke er under fastsatte
frekvenser til dokumentation. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på
indskærpelse fra forrigekontrolbesøg. Forholdet er ikke alle
steder bragt i orden. Bødeforelæg på kr. 5000 fremsendt.
Følgende er konstateret: Renhold omkring ismaskine er set og
fundet iorden men i områder under opvaske bord, ved
rørføringer, under borde, under kølere, under vask i
diskområde, bund i fryser, bund ved køledisk ved kompressor
er med urene overflader og belagt med produktrester og andet
X
X

snavs. Heudover er konstateret at der ikke anvendes
desinfektionsmiddel ved brug af overflader og udstyr som
kommer i kontakt med fødevarer. Virksomheden havde
2 timer 30 min.
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følgende bemærkninger: Rengøringsprocedurer vil blive skærpet. 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: Vedligeholdelse: Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af
skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere. Følgende er
konstateret: Ved gennemgang set huller ved rørføringer mellem kælder og produktionslokale samt åbning ved
glasdør ved indgangsparti. I produktionslokaler er der ikke konstateret tegn på skadegørere men i krybekælder
under produktionslokale er der set spor fra skadegørere. Virksomheden havde følgende bemærkninger, vil tage
kontakt til skadedyrsbekæmper. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Fulgt op op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg, område omkring ismaskine er overfladebehandlet, med ny
stål rørføring og stålvinduslkarm og seperat håndvask, set ok.
Virksomhedens egenkontrol: Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af
egenkontrol. Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Der kunne ikke fremvises dokumentation efter kontrol ved varemodtagelse og
køleopbevaring efter første uge i september. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil følge op med
gennemlæsning af virksomhedens risikoanalyse og egenkontrolprocedurer. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgendekontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt generelt om skadedyrssikring, renholdelse med brug af rengøringsmidler og udstyr samt def. på hvad er
rent og om komme rundt overalt i lokalerne herunder lager, vinduspartier/net for vinduer. Vejledt om brug af
egenkontrolprogram samt om regelmæssig dokumentation
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