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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: hygiejniske håndvaskeprocedurer og
håndvaskeforhold, egnet og rent arbejdstøj samt hygiejnisk
håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private genstande.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Sæbebeholder

1

og stikkontakt har fedtede belægninger. Skimmelligende vækst
i ventilation i et køleskab. Døde fluer på lager med vin i kasser.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: vedligeholdelse af
produktionskøkken og lager.
Følgende er konstateret: Der mangler en vægflise ved elevator
og nedløbsrør er knækket. Metalinddækning ved bord mangler
fæstning på væg og gummifuge langs metalinddækning er
ødelagt. Vægflise defekt ved store gryder.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

X

X

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder
HACCP-plan.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
2 timer 30 min.
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Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Der mangler dokumentation for varemodtagelse, opbevaringstemperaturen,
opvarmning og nedkølingskontrol den 20/5, 29/7, 30/9, 4/11 og 9/12 2018. Derudover den 20/1
2019.Frekvensen er sat til en gang pr. uge.
Virksomheden havde følgende bemærkninger:Vil rette fejlen.
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 pighvar,ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Vejledt generelt om reglerne for tilsætningsstoffer, herunder EU-databasen og
indplacering af fødevarer i kategorier.
Kontrolleret procedurer for afvejning og dosering af rød farve til syltede rødløg.
Følgende er konstateret: E 124 som er det ene favestof i rød farve må ikke benyttes til syltede rødløg.
Virksomheden har benyttet det i begrænset omfang,
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
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