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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
letfordærvelige fødevarer maksimalt må opbevares ved 5°C.
1

Følgende er konstateret: Lufttemperaturen underst i
kølmontre, hvor der bl.a. blev opbevaret ca. 500g shawarma til
optøning samt ca. 1,5-2kg pepperoni og 1kg fetaost i lage, blev
målt til 9,4°C. Temperaturen med indstiksføler i pepperoni blev
målt til 8,4°C og i feta til 9,6°C. Ifølge mærkning skulle både
pepperoni og feta opbevares ved max 5°C.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil ikke anvende
pågældende kølemontre til letfordærvelige fødevarer for
fremtiden. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Opbevaringstemperaturer i øvrige køleinventar, adskillelse -og
overdækning af fødevarer i kølerum samt faciliteter til
hygiejnisk håndvask.
Shawarma og pepperoni som blev opbevaret i kølegrav, blev
målt til mellem 9,0 og 12,2°C i overfladen, hvor virksomheden
havde ingen tidsstyring på fødevarerne, men oplyser at der kun

X

er fyldt op mellem kl.18.00 og 21.00, hvor der er mest travlt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om
1 time 30 min.
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opbevaring af fødevarer udenfor køl.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktionsområde samt udsalgsområde, herunder overflader og
driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Fluenet på vindue i bagkøkken og opvaskeområde fremstod meget støvet. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om hele afvaskelige
overflader.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse af produktionsområde samt udsalgsområde, herunder overflader og
driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er stikprøvevis set udført
dokumentation for virksomhedens kritiske kontrolpunkter, herunder modtagerkontrol, køleopbevaring,
opvarmning og nedkøling for perioden primo november 2018 frem til d.d.
Der er vejledt generelt om regler ved modtagerkontrol.
Godkendelser m.v.: Virksomhedens cvr.nr. stemmer overens med ejerforhold registreret hos Fødevarestyrelsen.
Ingen anmærkninger.
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