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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask og
håndtørring, temperaturer i køle- og fryseinventar, samt
adskillelse og tildækning af fødevarer.
Følgende er konstateret: Døre til forrum til det ene toilet i
kælderen stod åbne. Ydermere opbevarer virksomheden
arbejdsuniformer i forrum til begge til toileter i kælderen.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om
løsningsmuligheder.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Forretningslokale, produktionskøkkener og opvaskeområder i
stuen og kælderen, herunder lofter, vægge, gulve, vaskbare
oveflader samt opvaskemaskiner. Vejledt konkret om
løsningsmuligheder for rengøring af opvaskemaskiners svært
tilgængelige områder.
Kontrolleret rengøring af lokaler. Det indskærpes, at lokaler,
hvor der findes fødevarer, skal holdes rene. Følgende er
konstateret: Tætningslister på kølebokse og køleskabe, samt
X

køleblæsere i tre af virksomhedens køleenheder, fremstår med
sorte og hvide belægninger af formodet skimmel.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får gjort rent.
1 time 30 min.
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Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Tætningslister på inventar, samt gulve. Følgende er konstateret:
Tætningslister i køleskabe under produktionsbord i konditoriet, samt tætningslister på raskeovn i bageriet
fremstår slidte og revnede. Gulv i to af virksomhedens køle- og frysebokse fremstår slidte og svære at rengøre.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret
om løsningsmuligheder.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse og
egenkontrol, herunder dokumentation for temperaturtagning i fryse- og køleinventar, samt varemodtagelse for
perioden 01-01-19 til dags dato. Virksomheden har ikke udført egenkontrol i marts måned grundet travlhed.
Vejledt generelt om regler for egenkontrol.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Virksomhedens markedsføring på egen hjemmeside. Det
indskærpes, at virksomheder som markedsfører sig på egen hjemmeside skal vise de seneste fire
kontrolrapporter/kontrolresumeer på et synligt sted på hjemmesiden. Følgende er konstateret: Det link
virksomheden benytter på deres hjemmeside virker ikke. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får
styr på det.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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