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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer for opbevaring af fødevarer,
herunder opbevaring af fødevarer på køl og frost. Procedurer
for opvarmning/nedkøling af Stegt kød i marinade herunder
korrekt brug af termometer. Kontrolleret virksomhedens
produktionsflow fra råvareopbevaring over varmebehandling til
udlevering. Virksomheden har opdelt arbejdsopgaver så mange
kan være i produktionen uden at krydse hinanden unødigt, der
skiftes under tilsynet naturligt handsker ved ny arbejdsopgave.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Gitter på
blæsemotor i dobbelt køl var let smudset med støv, hvilket
virksomheden oplyste man ville afhjælpe . år service er
overstået, der blev ikke opbevaret uemballerede fødevarer i
køleskabet. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt om reglerne for hygiejnisk håndtering og rengøring.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Skadedyrssikring af
virksomhedens lokaler, lager, produktion, opvask og
kundeområde, samt vurderet den udendørs sikring af

X

nærområdet. Følgende er konstateret: dør imellem lager og
produktion, til parkeringsplads stod åben under tilsynet, med
en træklods som holder. Virksomheden oplyser at det er så
1 time 5 min.
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varmt at man ikke kan være der, hvis ikke døren kan holdes åben. Konkret vejledt om at en løsning kan værre at
lave en netdør og sætte i når man producerer. Da der på tilsynet ikke blev konstateret flyvende skadedyr i
produktionen, vurderes forholdet under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for skadedyrssikring i fødevarevirksomheder
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt
instrueret i håndtering af fødevarer.
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