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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperaturer,
adskillelse -og overdækning af fødevarer i køleinventar samt
faciliteter til hygiejnisk håndvask. Ingen anmærkninger.
Gennemgået virksomhedens flow i fobindelse med
hensigtsmæssig indretning af arbejdsstationer, herunder
placering af håndvask.
Sæbedispencer til håndvask var placret ved produktionsvask ca.
1,5 meter fra håndvasken.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om
faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktions og-og
opvaskeområde, herunder overflader. Ingen anmærkninger.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som
kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/
rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Isterningmaskine fremstod med
kalbelægninger og mørke belægninger enkelte stede
indvendigt langs kanter. Tætningslister i køleborde fremstod
flere steder med mørke belægninger. Der er vejledt konkret om
X
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rengøringsfrekvens af isterningmaskine ved forrige
kontrolbesøg. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Vil straks rengøre isterningmaskine og tætningslister.
1 time 30 min.
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Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse af produktions og-og opvaskeområde samt vinkælder, herunder
overflader og driftsinventar. Yderligere kontrolleret vedligeholdelse af måleudstyr til styring af kritiske
kontrolpunkter. Ingen anmærkninger.
Tætningslister i køleinventar fremstod knækkede flere steder. Ejer hentede nye tætningslister i kælder og
påbegyndte montering af de nye tætningslister. Silikonefuger langs kanter i på opvaskebord fremstod mørkr og
forvitrede flere steder. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt konkret om vedligeholdelse af lokaler og driftsinventar.
Virksomhedens egenkontrol: Der er set risikoanalyse over vedligeholdelse af udstyr og inventar, herunder
gennemgået virksomhedens procedure for løbende vedligeholdelsplan. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise udført dokumentation for deres kritiske
kontrolpunkter, herunder køleopbevaring, modtagerkontrol, opvarmning og nedkøling siden den 7. august 2019.
Virksomheden er ved forrige kontrolbesøg vejledt om lignende forhold. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vil straks genoptage dokumentationen. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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