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Fødevarerejseholdet har dags dato kontrolleret virksomheden.
Kontrollen er gennemført som opfølgning på tidligere kontrol
1

og efter anmodning fra virksomheden.
Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.
Vejledt om betaling for kontrol.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret at forbud udstedt 29. oktober
2018 er efterkommet.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af
følgende lokale: Gulv i køkken og kølerum, vægge, loft,
produktionsborde, køleenheder, opvaskemaskine,
buffetområder, dejmaskine, emfang, kølerum generelt.
Følgende er konstateret: Enkelt udstyr såsom rivejern,
gastrobakker og gryder fremstår mindre snavsede,
isterningemaskine er ikke rengjort og hylder i køleboks fremstår
mindre snavset ved svært tilgængelige områder. Virksomheden
påbegyndte under kontrolbesøget rengøring af
isterningemaskinen og oplyste at de ville rengøre udstyr før
ibrugtagning. Forholdene vurderes under de foreliggende
omstændigheder som bagatelagtige overtrædelser. Vejledt
virksomheden konkret om rengøringsmuligheder af
ovenstående.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på forbud udstedt 29.
oktober 2018. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
1 time 30 min.
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kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Gulv, vægge, loft og
produktionsborde i køkken. Kølerum. Ingen anmærkninger. Følgende er konstateret: Linoleums gulv slutter ikke
helt tæt ved dør. Virksomheden oplyser at de løser dette samt inden for tre uger udskifter gulv med fliser.
Vejledt virksomheden konkret om muligheder for fugning af træliste ved linoleumsgulv.
Kontrolleret at udenomsareal, fremstår ryddeligt, ingen anmærkninger. Virksomheden har påbegyndt oprydning
af udenomsareal og følger dermed den udarbejde vedligeholdelsesplan. Det oplyses at de resterende elementer
vil blive fjernet snarest.
Kontrolleret skadedyrssikring af dør til opbevaringslager i kælder, ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på forbud mod markedsføring fastholdt ved forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt
i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Se under vedligeholdelse og rengøring.
Virksomheden er den 13. november 2018 orienteret om, at anmærkninger til virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg. Dette indebærer, at Fødevarestyrelsen vil
gennemføre endnu et ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der på dette kontrolbesøg ikke er meddelt
anmærkninger. Det sker med henblik på at medvirke til en varig forbedring af virksomhedens regelefterlevelse.
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