Grannys House

09-04-2019
Gladsaxevej 335
2860 Søborg

2

24-05-2018

31262208

1
1
1

04-05-2017
1
2

06-09-2016

1
1
1

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask og
tørring. Opbevaringstemperaturer i køleinventar.
Virksomheden har redegjort for deres procedurer vedrørende
kontrol med holdbarhed på deres produkter.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler. Det
indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes
rene. Følgende er konstateret: Der er pytter af vand og sorte
belægninger på gulv og vægge bag opvaskemaskine i
produktionskøkken. Gulvet i køleboks hvor der opbevares dej,
samt fryser overfor, fremstår med ansamlinger af snavs,
indtørrede dejrester og krummer. Gulvet under hylder på
tørlageret fremstår snavset og med rester af mel og sukker.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får gjort rent.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr. Det indskærpes,
at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring
med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/ rent og om
X

nødvendigt desinficeres. Følgende er konstateret: Der er et lag
af vand med krummer og rester af bagværk i bunden af
raskeskab i produktionskøkkenet. Tætningslister i samme
1 time
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raskeskab fremstår beskidte og med sorte belægninger. Bageovn i produktionskøkkenet fremstår snavset af sod
og med et tyk lag af forkullet bagværk i bunden. Silikoneforme til brødbagning fremstår slidte og snavsede.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør rent og smider formene ud. Indskærpelsen medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Tætningslister i raskeskab i produktionskøkken. Følgende er konstateret:
Listerne fremstår meget slidte og flossede. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om løsningsmuligheder.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for kritiske
kontrolpunkter i marts 2019.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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