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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomheden
politianmeldes. Følgende er konstateret: Et kølerum med bl.a.
fire pakker færdipakket, tilberedt andebryst og 3 poser skivet
og marineret oksekød måltes med lufttermometer til 11.7°C.
En pakke andebryst der lå i kølerummet måltes med
indstikstermometer til 10.0°C. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Kølerummet var blevet slukket om morgenen
ved en fejl. Man kasserer nu alle kølepligtige fødevarer der har
været i kølerummet.
Kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i
øvrige køleskabe, kølegrave og frysere, hygiejnisk håndtering af
fødevarer samt faciliteter til hygiejnisk håndvaskning.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af virksomheden
herunder, køleskabe, gulve, borde, inventar og
opvaskemaskine. Ingen anmærkninger. Genrelt vejledt om
rengøringsprocedurer omkring juiceområde.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere. Det indskærpes, at der skal
træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af
skadegørere. Følgende er konstateret: Der var mange
X

bananfluer omkring juicepresser og i køkkenet i baglokalet.
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
45 min.
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påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret: Vedligeholdelse af virksomheden herunder, køleskabe, gulve, borde, inventar og opvaskemaskine.
Det indskærpes, at lokaler hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Der var et større hul i væggen i produktionskøkkenet der var sporadisk tildækket med
ikke rengøringsvenligt materiale. Overfladen på vindueskarmen mod gården var slidt og skallede. Virksomheden
havde følgende bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om reglerne for bl.a. til
dokumentation, mærkning, sporbarhed, registrering f.eks. ved import og samhandel, samt væsentligt ændrende
aktiviteter.

07-03-2019

