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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: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Nedkøling af
fødevarer efter varmebehandling eller endelig tilberedning.
Det indskærpes, at fødevarer skal nedkøles snarest muligt efter
varmebehandling eller endelig tilberedning, og at de skal
nedkøles til en temperatur, som ikke indebærer nogen
sundhedsfare.
Følgende er konstateret: Ved kontrol klokken 15.30 måltes en
kantine med baba ganush der havde være under nedkøling
siden kl. 13. til 35,5°C i kernetemperatur. En større mængde
nedkølet Muhammara med bl.a. peberfrugt måltes til 7.8°C, og
boblede hvilket indikerede en gæringsproces. En mængde på
cirka 2 kg. nedkølet bulgurret måltes til 7.8°C. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Vi kasserer alle retterne med
det samme. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
X

bagsiden.
Kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i
øvrige køleskabe og frysere, hygiejnisk håndtering af fødevarer
50 min.
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samt faciliteter til hygiejnisk håndvaskning. Konkret vejledt om at have tilstrækkelig kølekapacitet til der passer
til produktionens omfang, da alle køleskabe var fyldte med begrænsede muligheder for at køle ned.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomheden herunder, køleskabe, gulve, borde, inventar og
opvaskemaskine. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om at have rengøringsprocedurer, der sikrer at
skadegørere ikke udvikler sig, da der var en del bananfluer i køkket. Konkret vejeldt om at fjerne
udvedkommende inventar fra kælderen, der var rodet med masse inventar stuvet sammen der gjorde rengøring
og skadedyrssikring svær. Forholdende vurderes bagatelagtigt under de nuværende forudsætninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Konkret vejledt vedligehold af vægge i kælderen, hvor der var huller flere steder og ru
overflader. Forholdet vurders bagatelagtigt under de nuværende forudsætninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis dokumentation for
varemodtagelse, opbevaring, opvarmning og nedkøling i perioden fra sidste kontrol til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Vejledt generet om at det er virksomhedens ansvar at sikre, at medarbejdere, der
håndterer fødevarer, har tilstrækkelig viden om fødevarehygiejne.
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