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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer tildækning og adskillelse under opbevaring, samt
1

faciliteter for hygiejnisk vask og tørring af hænder. Endvidere
kontrolleret hensigtsmæssig placering og antal af vaske samt
forrum til toilet. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret: Opbevarings temperatur i koldjomfru. Det
indskærpes, at råvarer og alle ingredienser, der opbevares på
en fødevarevirksomhed, skal opbevares under passende
forhold, som forhindrer skadelig nedbrydning og
beskytter dem mod kontaminering. Følgende er konstateret: ca
1. kg marinerede oksekødsstrimler blev opbevaret i åben
køleenhed, målt med luftføler målt til 14,3 grader C. Kødet blev
målt med indstikstermometer til 11,6 grader C i kernen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det smider vi
ud. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand.
Følgende er konstateret: 3 køleenheder i virksomheden
fremstår med ansamlinger af formodet skimmel på

X

gummilister, sider, kanter og ventilation. Emfang fremstår med
ansamlinger af gammelt fedt. Virksomheden havde følgende
45 min.
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bemærkninger: det gør vi rent. 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: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret: ved emfang fremstod loft med afskallende overflade, der
kan drysse med puds og malingrester. Ved håndvask i køkken fremstod belægning løs, således at der kan komme
vand under belægningen. Dørene mellem produktionskøkken og forrum slutter ikke helt tæt. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om
løsningsmuligheder.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse og egenkontrolprogram set
dokumentation for temperaturkontrol ved varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling fra august til
d.d.
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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