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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Opbevaringstemperaturer i køleinventar. Følgende er
konstateret: virksomheden har oksekød til optøning i
dobbeltvask som ved indstik har en forhøjet temperatur i
forhold til foreskrevet opbevaringstemperatur på emballage.
Endvidere oplyser medarbejder, at de vasker kødet inden
produktion, hvilket foregår i den ene dobbeltvask som er
tilgængelig ved siden af grønsager, som står ovenpå bund af
mælkekasse i den anden dobbeltvask. Der er risiko for
opformering af sygdomsfremkaldende bakterier ved forkert
opbevarinstemperatur samt kontamineringsrisiko ved
manglende adskillelse af procedurer og hhv. manglende
opdeling af rå grønsager og kød. Virksomheden kasserede
oksekødet under tilsynet. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt konkret om kontamineringsrisici.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler. Det
indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes
rene. Følgende er konstateret: I produktionskøkken er der
X

generelt fedtet omkring stegeområde og
område/produktionsbord omkring dobbeltvask, hvor der
håndteres rå grønsager og kød, her fremstår blandingsbatteri
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med fedtbelægninger og der anvendes ikke rengjort bund af mælkekasse i den ene af de to dobbeltvaske til at
placere skåle med rå grønsager på. Hylder/vindueskarm bagved dobbeltvask var fedtet særligt pga. ikke vaskbar
belægning som ligeledes gælder overflade ved mikroovn. Pga. mangelfuld rengøring i produktionsområde er der
risiko for kontaminering af fødevarer samt opformering af bakterier. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi får gjort rent. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Vejledt generelt om regler vedr rengøring samt glatte og vaskbare
overflader.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Skriftlig dokumentation for
varemodtagelse, opbevaring, opvarmning, nedkøling og varmholdelse i august 2019.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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