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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Adskillelse og opbevaringstemperatur i
køle- og frostrum. Affaldshåndtering herunder madaffald. Set
stegning af frikadeller samt pakning af termokasser. Håndtering
og opbevaring af arbejdstøj.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
2

holdes rene.
Følgende er konstateret: Gulv i bageri er belagt med gammelt
snavs langs maskiner og langs væggen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
er enige i den påtalte manglende rengøring, men mener ellers
at rengøring i bageriet er ok.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af
følgende lokaler/udstyr: Køkken herunder inventar.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Bageri og køkken, lager og kølerum. Ingen
anmærkninger. Virksomheden oplyser, at gulvet i bageriet
udbedres snarest.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Dokumentation for

X

varemodtagelse, opbevaring, nedkøling samt adskillelse.
Følgende er konstateret: Der mangler dokumentation for
enkelte punkter i perioden december 2019 - d.d.
2 timer
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at de fastsatte frekvenser skal overholdes.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Link på egen hjemmeside.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke et link på egen hjemmeside.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden
oplyser, at hjemmesiden er opdateret i sidste uge. Linket er lagt på hjemmeside under tilsynet.
Emballage m.v.: Kontrolleret dokumentation for sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer.
Det indskærpes, at der skal foreligge dokumentation for sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer.
Dokumentationen skal til enhver tid være tilgængelig for Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret:Virksomheden anvender flere plastkasser til opbevaring af fødevarer herunder kogte
kartofler og kold kartoffelsalat, som ikke er mærket med glas og gaffelsymbol. Der står på kasserne, at de er
lavet af 100 % genbrugsplast.
Virksomheden kan ikke fremvise dokumentation for at plastkasserne er egnet til opbevaring af fødevarer.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Plastkassserne udskiftes snarest. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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