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Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym
forbrugerhenvendelse.
1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler,

1

redskaber og udstyr.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, og alle
redskaber, udstyr og tilbehør som kommer i berøring med
fødevarer, skal holdes rene og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Virksomhedens fødevarelokaler og
udstyr samt redskaber fremstår ikke tilstrækkelig rengjort. I
køkkenet fremstår skabslåger til køleenheder fedtede, hylde
med bl.a. krydderier og krukker under emfang fremstår
snavset, fedtet og med spildte krydderier, væg langs
produktionsbord og vask fremstår med brunlige pletter/sting,
gulvet langs kanter til væg fremstår snavsede med sting og
pletter, yderside af pander på hylde over produktionsbord
fremstår med tykke belægninger af olie af ældre dato. Gulv og
hylder på fødevarelager over for køkken fremstår med rester
fra fødevarer (primært rødløg og krydderier), samt med
snavsede belægninger af ældre dato. Under kontrolbesøget er
virksomheden ved at ordne grøntsager og salat til salatbar.

X

Virksomheden forklarer, at der blev gjort rent inden de lukkede
ned aftenen for inden. De vil gøre lidt mere rent efter de har
håndteret og klargjort grøntsager og salat.
1 time 10 min.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil gerne holde det rent og det bliver også bedre når vi udvider
køkkenet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Generelt vejledt om renholdelse af lokaler og udstyr. Konkret vejledt om mulige løsningsforslag til
implementering af kontrol efter rengøring.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set stikprøvevis dokumentation for
gennemført egenkontrol for varemodtagelse og opbevaringstemperatur fra sidste kontrolbesøg til dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret: På en hjemmeside der tilhører Storms pakhus, bliver de
forskellige virksomheder i pakhuset præsenteret. I virksomhedens præsentationstekst står der, at virksomheden
bruger "økologiske råvarer". Virksomheden har ikke anvendt økologiske råvarer i over et år, hvilket stemmer
overens med virksomhedens fysiske bod i pakhuset. Der er ingen anprisninger med økologi, hverken på skilte,
menukort eller på anden vis. Virksomheden vil straks tage kontakt til Storms pakhus så hjemmesiden kan blive
ændret.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om anprisning og vildledning. Konkret vejledt om mulige løsningsforslag til opdatering af
hjemmesidetekst.

25-06-2019

