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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer
vedrørende personlig hygiejne, herunder hygiejniske
håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent
arbejdstøj, samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af
arbejdstøj og private genstande, samt adgang til
personaletoiletforhold samt virksomhedens procedure for
hygiejnisk produktions flow/adskillelse af aktiviteter. Følgende
er konstateret: Virksomheden har ikke tilstrækkelige
hygiejniske arbejdsgange/procedurer, der sikrer adgang til
hygiejnisk håndvask under arbejdet med fødevarer. I
opvaskeområdet var placeret et stålbord med 2 vaske
(dobbeltvask), der havde et fælles vand-armatur. Under tilsynet
var der lidt opvask i den ene vask og i den anden stod en spand
med vand og klud, som blev anvendt ved bordet ved siden af
opvaskemaskinen, hvor der blev fileteret hele rå laks. I
virksomhedens varme køkkenområde var der et stålbord med 2
vaske (dobbeltvask) som deles om samme vand-armatur.
Ved begge dobbeltvaske blev den ene anvendt til håndvask,
men det var ikke tydeligt hvilken. Der var adgang til sæbe og
engangsaftørring, og frotté håndklæder begge steder – disse
X

X

var snavsede. Det blev oplyst at frotté håndklæderne blev
anvendt, når personalet hurtigt skulle tørre fingre.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
3 timer 30 min.
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som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt om regler for opbevaring og placering af private genstande, fx tasker, tøj og sko samt mobiltelefoner.
Vejledt om regler for håndvaske, herunder at der skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er
hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask. Håndvaskene skal være forsynet med rindende
varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Der skal om nødvendigt være
separate faciliteter til vask af fødevarer.
Vejledt om regler for at fødevarer skal beskyttes mod forurening.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: Mikroovnens låge var indvendigt begyndt at smelte. Gulve i køkkenområdet varme
afdeling fremstod snavset med et lag af gulligt fedt og gamle fødevarerester under stegeområdet og under
vaskebord, vægge og rørføringer bag en stolpe fremstod med sort snavs fra fedt og støv, loft over bord med fade
med uafdækkede krydderier og tilsætningsstoffer fremstod med fedtdryp og fedtet støvet spindelvæv. På væg
ved komfur, hvor lister var løse, var der fedtdryp ned af væggen. Der var snavset med spild efter produktrester,
støv og sort fedt under paller i tørvaredepotområdet. Under et lukket skab (tidligere køleskab) var der et tykt lag
støv og der var produktrester. I lagerum var der spor efter skadedyr (muselorte) omme bag fryserum og ned
langs ydervæg. Der sås ikke tegn på skadedyr andre steder på lageret. Der var en støvet gammel stål rottekasse
og en lille plastdunk med musekorn under trappe. Der var snavset med støv og produktrester fx bag ved
øl-/sodavandsanlægget og under fryserum, og generelt fremstod lageret rodet, og fyldt op med udstyr,
ubehandlet træ, emballerede fødevarer, rengøringsmidler, reol til personlet private genstande og skovle, koste
og lignende. Gulvet paller i lille kølerum var der ikke rengjort og fremstod med snavs fra produktrester. Flere
overgange i køkkenet mellem vægge og gulve, mellem gulve og døre, var sorte med et lag sammenpresset snavs
fra produktrester og fedt. Foto foretaget som dokumentation
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har planlagt at lageret skal ryddet op og rengøres og bygges
om her i efteråret. Når vi får lageret ordnet, vil der blive et område væk fra fødevarer, hvor personalet kan have
deres private ejendele og hvor rengøringsmidler vil blive placeret væk fra fødevarer.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
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bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af
sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt.
Følgende er konstateret: efter reparation af vandrør i køkken fremstod væg og lofter ved og over dør ind til
barområdet med huller. Væg med ubehandlet murværk og hul ind til hulrum, trævæg med hul, og loftshul med
rockwool og adgang til frit hulrum over loftet. Der var rå gips- og pudset væg og loft efter reparation af rørføring.
I det varmeområde var fuger og lister gået løse i væg ved komfuret. Microovn var placeret oven på en rå
spånplade, der var belagt med laminat. Laminathylde i tørvareområdet fremstod med huller på spånpladens
underside og der var et lille hul i loftet i tørvareområdet. Vaskemaskine og tørretumbler, var placeret først ved
tørvareområdet og oven på vaskemaskinen var placeret en spånplade med rå ubehandlet træ. I lagerrum havde
en stålreol hylder af rå ubehandlet spånplade (hylden blev anvendt til personalet private genstande), men var
placeret ved fryserum, hvor der blev modtaget varer og transporteret fødevarer, til frost- og kølerum. I
lagerrummet fremstod væg bag øl-anlæg med afskallet maling forneden og overgang mellem væg og loft
fremstod af sugende og med ikke vaskbart materiale. Der var hulrum under fryserum. I kølerum til grøntsager
var gulvet slidt ned og med flere store huller og fodlisten var rusten og slidt. I lille kølerum fremstod fodlisten
slidt og med rustdannelse. Foto foretaget som dokumentation.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har planlagt at lageret skal ryddet op og rengøres og bygges
om, og vi havde en skade på øl/sodavandsanlægget på lageret, hvorved væg/loft blev beskadiget. Når vi får
lageret ordnet, vil der blive et område væk fra fødevarer, hvor personalet kan have deres private ejendele. Efter
skade på vandrør i foråret har håndværker ikke færdiggjort arbejdet med vægge og lofter - det får vi ordnet.
Hylder af ubehandlet spånplader vil blive fjernet og erstattet af materialer, der er egnede.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
vedligehold af lokaler og inventar, samt afsmitning fra inventar, udstyr og emballage til fødevarer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
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kontrolrapport.
Vejledt om nedtagning/fjernelse af elite smileys, hvorend de måtte anvendes.
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