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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret placering af
1

håndvaskefaciliteter i smørrebrødsafdeling, konditorafdeling og
bageri.
Følgende er konstateret: I smørrebrødsafdelingen var
håndvasken blokeret af et rullebord og senere af en kasse med
kyllingkød, som stod på kanten. I konditorafdelingen og
bageriet var adgangen til håndvasken hindret af at der stod stik
og opvask foran opvaskemaskinen, som håndvasken er placeret
bagved. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden oplyser, at man får nyt bord med håndvask til
smørrebrødsafdelingen og at man vil overveje forholdene i
bageri/konditori. Vejledt generelt om regler for hensigtsmæssig
placering af håndvaske. Fotos taget.
Ydet konkret vejledning om løsningsforslag mht. instruktion af
medarbejdere om brug af handsker.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af
fødevarer på køl og frost samt på tørlager. Temperaturer målt i
kølerum.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler. Det

X

X

indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes
rene. Følgende er konstateret: Gulve og hylder på tørlager samt
kølelager til råvarer er under inventar og omkring og på
2 timer 15 min.
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hyldeben belagt med produktrester og melstøv. Udenpå rugbrødsafvejer ligger dejrester og belægninger. Det
oplystes at maskinen var skrabet. Et stik, som står i bageriet, er belagt med fastbrændt tjærelignende dej især på
de nederste hylder. Ydre dele af ciabatta-bordet er belagt med melstøv. Det oplystes at maskinen ikke har været i
brug i to dage. På rulle"hund" under konditorbord, hvor der opbevares marmelader, lå produktrester og og
stænk. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det kan vi godt se. Stikket bliver ikke brugt. 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. Følgende er konstateret:
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Undersiden af bageplader til opbevaring af jordbærkager var
belagt med melstøv, og der opbevaredes jordbærkager så de rørte ved pladen ovenover. Overdækningsplast til
tørkager i kølerum var plettet med brune plamager omkring lynlåsen. Udstyr med vandanlæg til ciabatta-brød
var belagt med produktrester og der stod vand i karret under. Anlægget havde ikke været i brug i to dage.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi ordnet. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden. Fotos taget.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse med
hensyn til udpegede ccp'er. Ydet generel vejledning om regler om at hvis nye processer tages i brug, skal
risikoanalysen opdateres.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret: Mærkning af kransekage. Følgende er konstateret:
Ingrediensen vallepulver var ikke fremhævet i ingredienslisten. Det betragtes som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden oplyser at der ikke har været solgt af produktet endnu og at man kasserer produktet eller ændrer
etiketten.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Brød der leveres til butikker. Ingen anmærkninger. Ydet generel
vejledning om regler om entydig identifikation af afsender.
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