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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gennemgået
procedurer for korrekt nedkøling.
Kontrolleret håndtering af fødevarer, herunder temperatur,
tildækning og adskillelse under opbevaring, samt faciliteter for
hygiejnisk vask og tørring af hænder.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt delvis i orden.
Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Lager i kælder fremstår rodet, snavset
og støvet, gulvet fremstår med sorte belægninger og der er
spindelvæv i hjørnerne.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi ordner det.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse bag
disk med udstyr og inventar. Ingen anmærkninger. Følgende er
konstateret: Lister i køledisk bag disk er i stykker samt lager
X

rum i kælder fremstår med afskallet maling, afskallet puds samt
knækket fliser. Forholdet vurderes under de foreliggende
45 min.
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omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for vedligeholdelse samt konkret
vejledt om muligheder for vedligeholdelse af kælder lokaler og udarbejdelse af en vedligeholdelses plan.
Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Et vindue i virksomhedens produktionslokale fremstår ødelagt, og virksomheden har
sat pap på foran samt et vindue i kælder til opbevaring og produktion af fødevarer og fødevarekontakt
materialer fremstå ligeledes ødelagt. Virksomheden har sat skadedyrs fælder på i produktionslokalet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får det ordnet, vi har ikke haft et skadedyr problem med det er
for en sikkerheds skyld, da vi har set rotte uden for. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for nedkøling, opvarmning opbevaringstemperatur
samt modtagerkontrol for perioden januar 2018 til d.d. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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.
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