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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaringstemperaturer i køleinventar
samt tidsstyring på disk med salat og kylling. Generelt vejldt
om regler vedr. håndvask som altid skal være tilgængelig.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Produktberørende overflader. Følgende er konstateret: lister
samt indvendige overflader i koldjomfru fremstår ikke
tilstrækkeligt rengjorte samt gulv under større inventar.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for rengøring i
fødevarevirksomheder.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
lokaler.Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer,
skal holdes i god stand. Følgende er konstateret: Tætningslister
i koldjomfru fremstår ikke intakte og er slidte hvilket forårsager
at der rengøringen heraf er mangelfuld. Der er sorte
skimmellignede belægninger i listerne og de er fedtede med
madrester af ældre dato. Virksomheden havde følgende
X

bemærkninger: De er svære at fåfat i og udskifte. Samme
forhold blev vurderet som en bagatelagtig overtrædelse ved
sidste tilsyn den 5. november 2018. Indskærpelsen medfører
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gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden. Generelt vejldt om
regler vedr. vedligehold herunder at alle overflader i produktionslokaler skal fremstå glatte og vasbare også
gulvlister.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Skirftlig dokumentation for
opbevaringstemperaturer i august 2019. Observeret temperaturkontrol på frikadeller under tilsynet. Følgende er
konstateret: Virksomheden varmer frikadeller og flæskesteg men dokumenterer ikke opvarmning eller
varemodtagelse. Procedurerne er i virksomhedens risikoanalyse udpeget som CCP'er (kritiske kontrolpunkter).
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt
om regler for skriftlig dokumentation af egenkontrol. Konkret vejledt om løsningsmuligheder vedr. udarbejdelse
af vedligeholdelsesplan.
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