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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
1

forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Procedure for nedkøling.
Opbevaring af æg i grøntkøler.
Følgende er konstateret: Mangelfuld oprydning og rengøring i
lokale til omklædning, opbevaring af arbejdstøj samt
vaskemaskine. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt om kontaminering.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Bødeforelæg på
15.000 kr. fremsendes. Følgende er konstateret: Mangelfuld
rengøring af kølegitter i kølerum og væg ved køler, belagt med
gammelt støv/skidt. Mangelfuld rengøring af gummilister i fiske
kølebord og dobbelt frostskab, belagt med skimmelvækst.
Mangelfuld rengøring af gulv under inventar i
opvaskeafdelingen og under stålbord ved isterningsmaskine,
under bagebord, under kaffemaskine, ansamlinger af gammel
skidt og madrester. Der er taget billeder af forholdene.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Bødeforlæg på
2 timer 40 min.
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15.000 kr. fremsendes.
Følgende er konstateret: Manglende skadedyrssikring af 2 affaldscontainere i baggården. Affaldscontainerne er
så fyldte med affald, at de ikke kan lukkes. Der ligger kogte kartofler under affaldscontainerne. Desuden er der
ansamlinger af gammelt inventar, gryder og kødkasser, spande og flamingotønde bag skur i baggård. Der er taget
billeder af forholdene. Det er Fødevarestyrelsen vurdering at forholdene i baggården gør, at virksomheden ikke
har truffet passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for
kontrol ved modtagelse af kølekrævende fødevarer og temperaturkontrol af køle- og frostanordninger og ved
varmebehandling og nedkøling af opvarmede færdigretter fra sidste kontrolbesøg til den 17. september 2019.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Æg fra autoriseret ægpakkeri. Faktura
fremvist.
Der er konstateret uoverensstemmelse mellem leverede æg stemlet med tysk landekode og faktura hvor det
fremgår, at der er modtaget danske skrabeæg. Sagen oversendes til anden Fødevareenhed. Ok.
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