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Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol.
Der er taget fotos til dokumentation.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på påbud om udvidet
egenkontrolprocedure for rengøring. Forholdet er ikke bragt i
orden. Virksomheden har ikke udarbejdet nogen procedure
eller andre tillæg til deres eksisterende egenkontrolprogram.
Der nedlægges forbud mod markedsføring af fødevarer pga.
utilstrækkelig rengøring.
Forbud mod markedsføring af fødevarer betyder, at
virksomheden ikke må håndtere/fremstille og eller sælge,
videregive eller på anden måde markedsføre fødevarer. Der er
blevet konstateret gentagende overtrædelser af sanktioner
varslet blandt andet pga. utilstrækkelig rengøring.
Virksomheden er bødesanktioneret herfor i januar, i april og i
december 2018. Der er udstedt påbud om udvidet
egenkontrolprocedurer på rengøringsområdet i januar 2019.
Virksomheden har endnu ikke formået at bringe
rengøringsniveauet til at acceptabelt niveau.
Følgende er konstateret:
Køleskabet er konstateret.: Der ses rødlige plamager på skinne
til hylder samt i bunden af køleskabet. Lågen til mikroovn
X

fremstår med en gullig belægning på kanten. Indvendig var
mikrobølgeovnen beskidt ligeledes med gullige belægninger.
1 time 20 min.
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Bordkant ved arbejdsbord var rusten og havde fedtet belægning. Ved håndvask manglede papir og der var
ophobet ting foran, som gjorde det svært at anvende håndvasken. Underside af produktionsvask fremstod med
gullig belægning. I selve produktionsvasken lå vand med madrester og karklud, som lå i vand.
Produktionsvaskens armaturer fremstod med brunlig belægning ved håndtag. I køkken var rullebord opstillet
med ren service. Bordet fremstod med fedtede belægninger på hjul og bremser. Bordet stod i umiddelbar
nærhed af opvaskeområde, hvorfor opsprøjt ikke kunne udelukkes. Udsalgsdisk med varm mad fremstår med
fedtede belægninger. Generelt er der fedtede belægninger på diverse håndtag og betjeningspaneler, samt
bordben og flader.
Gryde med ris henstår på komfur. Virksomheden kunne ikke redegøre for, om man anvendte 3-timersreglen eller
varmholdelse. Virksomheden valgte at det var varmholdelsen, idet man ikke kunne redegøre for, hvornår det var
færdigvarmebehandlet.
Forbuddet er gældende straks og indtil Fødevarestyrelsen ved tilsyn har konstateret, at virksomheden fremstår
rengjort, at det udvidede påbud om egenkontrolprocedurer fra kontrolbesøg 17.01.2019 er efterkommet.
Kontakt oplysninger er udleveret.
Virksomheden havde følgende kommentarer: Jeg lukker i maj måned under ramadan og der havde jeg regnet
med at renovere hele butikken. Jeg troede det var tidsnok.

Bøde på 15.000 kr fremsendes. Følgende er konstateret: Se ovenstående markedsføringsforbud.
Virksomheden er under tilsynet orienteret om, at anmærkninger til virksomheder med dårlig regelefterlevelse
medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Dette indebærer, at Fødevarestyrelsen vil gennemføre endnu et ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der
på dette kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.
Det sker med henblik på at medvirke til en varig forbedring af virksomhedens regelefterlevelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Fulgt op på administrativ bøde. Kontrolleret ophængning af senest udleveret
kontrolrapport. Virksomheden har ophængt begge sider. Ok.
Der er ikke fulgt op på øvrige sanktioner.
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