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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
1

fødevarer under produktion, herunder opbevaringstemperatur,

1

tildækning og adskillelse samt faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænder. Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser
at fluefanger fjernes d.d.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Tjenergang fremstår med spindelvæv
på vægge og under loftet. Lager fremstår med støv og puds fra
vægge med ødelagt overflade og spindelvæv på vægge og
under loft. Loft i køkken og gang med ovn er gulligt af stege os
og i gang drypper em fra lofftet. Under bord og omkring
opvaskemaskine fremstår væg og gulv med sorte plamager af
skimmellignende vækst. Der er lige ledes plamager af
skimmellignende vækst på loft over bord. Rengøring af lille
opvaskemaskine og køleskab besværliggøres da der stadig er
transportfilm på begge.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

X

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden har mundtligt
redegjort for vedligeholdelse af gulv og vægge på lager. Ingen
1 time 15 min.
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anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumenteret temperaturkontrol af varemodtagelse,
opbevaring, varmebehandling og nedkøling siden uge 27 2019. Jf. virksomhedens egenkontrolprogram skal dette
gøres en gang ugentligt. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at
oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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