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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på bødeforlæg fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
1

kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden anvender
3-timers metoden til opbevaring af fødevarer uden for køl til
pizzaproduktion. Under kontrolbesøget kasseres en forholdsvis
stor mængde skinke og pepperoni da de tre timer overskrides
her.

1

Kontrolleret: Temperaturer ved varmholdelse af kebab.
Det indskærpes, at fødevarer skal opbevares ved temperaturer,
som sikrer at fødevarerne ved anvendelse på sædvanlig måde
ikke er sundhedsskadelige eller af anden grund uegnede til
menneskeføde.
Følgende er konstateret: Virksomheden har opsat kebabspyd til
stegning kl. 9.00. Nedskæring, med henblik på varmholdelse, er
påbegyndt kl. 9.30. Kl 13.00 måles 53,9 °C i varmholdt kebab
med kalibreret indstikstermometer. Virksomheden oplyser, at
temperaturen er lav da varmen ikke er fordelt i kebab ved
omrøring. Efter omrøring måles 54,4 °C i kebab. Virksomheden
oplyser at de har skåret kebab ned og blandet fra kl. 9.30 og at
kebab skal så ved varmholdelse til lukketid eller til der er
udsolgt. Virksomheden lukker 21.30.

X

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg købte
maskinen sidste uge.
1 time 55 min.
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Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler og inventar.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: Bund i dobbelt køleskab fremstår fortsat med spildte væsker/kødsaft i bunden som ved
forrige kontrolbesøg. På nederste hylde ligger nye skinker som er placeret i køleskabet efter der er spildt i
bunden. Andet køleskab fremstår med snavs og andre materialer i revner til døre. Gitre på blæsere er mørke af
snavs og støv. Kanper på døre og køleskab fremstår med mørke belægninger af snavs og skimmellignende vækst.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør rent hver torsdag..
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarer emballage i skur i gården. Skuret er ikke skadedyrssikret. Der
er direkte adgang for skadegørere i bund og mellem brædder.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg fjerner al emballagen her fra. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.
Følgende er konstateret: Virksomheden følger fortsat ikke egenkontrollens procedurer ved varmholdelse af
fødevarer. Kl 13.00 måles 53,9 °C i varmholdt kebab med kalibreret indstikstermometer. Virksomheden oplyser,
at temperaturen er lav da varmen ikke er fordelt i kebab ved omrøring. Efter omrøring måles 54,4 °C i kebab.
Virksomheden oplyser at de har skåret kebab ned og blandet fra kl. 9.30 og at kebab skal så ved varmholdelse til
lukketid eller til der er udsolgt. Virksomheden lukker 21.30.
Jf. virksomhedens egenkontrol skal varmholdelse af kebab foregå ved min. 65 °C alle steder i fødevaren.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg smider det hele ud. Bødeforelæg fremsendt. kr. 5.000
Stikprøvevis kontrolleret dokumentation af temperaturkontrol ved varemodtagelse, opbevaring,
varmebehandling og nedkøling fra januar 2019 til d.d. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om at variere
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fødevarer ved dokumentation af varmebehandling så dette ikke kun sket på pasta.
Konkret vejledt om at dokumentere på alle virksomhedens kritiske kontrolpunkter således at varmebehandling
også dokumenteres.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
Emballage m.v.: Kontrolleret: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer.Følgende er konstateret: Virksomheden
ahr skåret el oliedunk (fritureolie) over så den fungerer som "ske" til at hælde varme, nystegte pommes frites i
bakker ved salg.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden
kasserer "ske" under kontrolbesøget.
Vejledt generelt om relger for anvendelse og eventuelle begrænsninger ved anvendelse af
fødevarekontaktmaterialer.
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