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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Der er faciliteter til hygiejnisk håndvask
og aftørring. Opbevaring, adskillelse og temperaturkontrol af
fødevarer på køl.
Følgende er konstateret: Der anvendes og forefindes ikke et
godkendt desinfektionsmiddel i virksomheden, til
pålægsmaskine.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for indkøb og anvendelse af
godkendt desinfektionsmidler.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Køleskabe, fryser, friturekoger, samt arbejdsborder.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
lokaler og udstyr.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes i god stand.
Redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med
X

X

fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af sådanne
materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for
kontaminering reduceres mest muligt.
1 time 45 min.
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Følgende er konstateret: Køleskab med glaslåge på lager, fremstår med meget rust på alle hylder. Udendørs
lagerrum er ikke velvedligeholdt med med vaskbare vægge, lofter og gulv. Lagerrummet er et lukket skur, med rå
trævægge og med ophængt tæppe som væg. Der opbevares kummefryser, drikkevarer, samt plastemballage til
take-away.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg er i gang med at lave skuret.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Generel vejledning omkring vel vedligeholdte lokaler og udstyr.
Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret. Der opbevares kummefryser med fødevarer, drikkevarer, samt plastemballage til
take-away, i udendørs skur, hvor der ikke er skadedyrssikret. Der er store sprækker i trækonstruktionen ved
vægge og mellem loft og vægge.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg er igang med at lave det. Jeg skal have en container til
opbevaringen af tingende.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Generel vejledning omkring regler for opbevaring af fødevarer og emballage i skadedyrssikrede rum eller lokaler.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Der foreligger ikke et dækkende risikoanalyse over virksomheden. Der mangler blanket
1, 3, 8 og 12.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg indrømmer at jeg ikke har gjort som jeg blev vejledt om sidst.
Det jeg har, er det som jeg har arvet fra tidligere ejer. Jeg har ikke lavet noget selv og har heller ikke fortaget
dokumentation. Jeg skal nok få det lavet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
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bagsiden.
Generel vejledning omkring dækkende og opdateret risikoanalyser og egenkontrolprogram.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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