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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
1

opbevaringstemperatur i kølefaciliteter i butik. Ingen
anmærkninger.
Følgende er konstateret: håndvask i bakeoff køkken er ikke
tilgængelig. Der er placeret en kasse over vasken. Der er ikke
engangsaftørring tilgængeligt i umiddelbar nærhed af vask.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for tilgængelighed af håndavsk samt
om regler for hygiejnisk vask og tørring af hænderne.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret: Rengøring omkring flaskeautomat,
døre til køle- og fryserum, lager, samt hjørner og kanter i butik.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Gulv i kølerum fremstår beskidt. Det
ses tydeligt at gulvets træeflade er vasket med snavset vand
hen til rullevogne med mejerivarer. Her ses tydeligt at der er

X

vasket hertil og ikke under vogne. På gulv og op ad væg under
vogne og inventar er der indtørrede spildte væsker af
45 min.
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mejerivarer af ældre dato. Forholdet kan ses både fra kundeområde og inde fra kølerum. I butik er der fedtede,
spildte væsker under palle med øl og hylde med sodavand.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får jeg rengjort med det samme.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler:
Lager.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret salg af fødevarer inden udløb af holdbarhed på
pålægsvarer, måltidssalater, kødprodukter, ost og brød. Ingen anmærkninger.
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