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Virksomheden har i forbindelse med kampagne modtaget eller
fået tilbudt telefonisk vejledning i relation til sanktion meddelt
1

på kontrolbesøg den 2/9-2019.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Det indskærpes, 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.
Følgende er konstateret: Virksomheden råder over en
dobbeltvask. I den ene vask var placeret balje som havde været
anvendt til rå frikadellefars samt bradepande til flæskesteg og i
den anden vask fungerede afløb ikke optimalt, da der var vand i
vasken. Virksomhedens ene medarbejder servicerer kunder og
producerer fødevarer. Det vurderes derfor at virksomheden
ikke råder over et tilstrækkeligt antal vaske herunder faciliteter
til hygiejnisk håndvask med rindende koldt og varmt vand til
afløb, da det ikke er muligt at tidsadskille hhv. opvask,
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produktion og håndvask i virksomheden. Virksomheden havde
ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
55 min.
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klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene. Følgende er konstateret: Fedtfiltre fremstår med fedtaflejringer. Endnvidere fremstår område
omkring ovn og kipsteger fedtet på sider og kanter samt gulv. Gulv under større inventar særligt under køledisk
fremstår med sorte belægninger, endvidere er køleskuffer fedtede udvendigt med fastgroede produktrester og
fryser er indvendigt på dørside med fastfrosne madrester. Samme forhold blev vurderet som en bagatalagtig
overtrædelse ved sidste tilsyn. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får gjort rent. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Tætningslister i køleinventar er lappet med gaffatape hvilket
muliggør en nogenlunde rengøring af disse, der er endvidere bestilt nye. Følgende er konstateret: Gulvlister og
bordpladeliste fremstår med rug overflade (rå sponplade). Virksomheden har printet en vedligeholdelsesplan og
vil notere forholdene heri. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om regler vedr. vedligehold.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for kritiske kontrolpunkter siden sidste tilsyn til dags dato.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
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