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Fødevarerejseholdet og Fødevare SydVest har kontrolleret

1

virksomheden på baggrund af medie omtale. Udleveret
retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for kontrol.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret uden
anmærkninger: Samtlige håndvaske er forsynet med sæbe og
engangsaftørring.
Kontrolleret uden anmærkninger: Temperaturer i samtlige køl
og frost funktioner i virksomheden.
Kontrolleret uden anmærkninger: Holdbarhedsangivelser på
virksomhedens egenproducerede fødevarer (crossaint, focaccia
samt rugbrødssandwick), der er udbudt til salg i diskområdet.
Kontrolleret uden anmærkninger: Holdbarhed, angivelser og
procedurer for udpakkede fødevarer, der opbevares i
køleskabe, skuffer mm. De kontrollerede fødevarer var mærket
korrekt, dog følger virksomheden ikke deres principper for
holdbarhed på grillede peberfrugter opbevaret i plastbeholder
i køleskuffer. På beholderen er der påført en label med en
holdbarhed til den 27-12-2019. Af virksomhedens
holdbarhedsskema samt oprindelig emballage fremgår det, at
varen kan holde sig 4 dage på køl efter åbning. Virksomheden
oplyser at det er en fejl og at de vil have fokus på dette.

X

Endvidere oplyser virksomheden, at peberfrugten menes at
have været opbevaret i beholderen i 2 dage. Virksomheden
3 timer 10 min.
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valgte, at kassere peberfrugterne under kontrollen. Dette betragtes ved denne kontrol som en bagatelagtig
overtrædelse.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af følgende lokaler: Opvaskerum,
produktionsrum, salgsområde.
Konkret vejledt om rengøring af affaldsvogn - virksomheden oplyser at denne medtages på deres
rengøringsplan.
Kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af udstyr til opbevaring af fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: I kælderen opbevares der fødevarer i køleskabe samt emballage. Her fremstår vægge
og lofter mange steder med løs puds og afskallet maling. Lofterne fremstår ikke jævne og glatte og er derved
svære at rengøre. Dette medfører endvidere, at der ligger puds på hylder, oven på køleskabe og frysere.
Virksomheden blev vejledt om forholdet ved sidste kontrolbesøg den 11. juni 2018. Af virksomhedens årlige
gennemgang fra 30-12-2018 er der ikke påpeget problemer med vedligeholdelse af lokaler.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Bringes i orden hurtigst muligt.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Virksomhedens kælder fremstår ikke skadedyrssikret. Der er ingen tegn på skadedyr.
Der er ikke tætsluttende døre ud til kælder områder, der ikke anvendes til fødevarer. Der er rørføringer der ikke
er lukket.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har netop i dag haft besøg af en tømrer, der har gennemgået
kælderen med henblik på skadedyrssikring. Vi er i proces. Virksomheden har fremvist tilbudet på mail og sendt
dette til Fødevarestyrelsen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.

04-12-2019

Kontrolrapport
Espresso House - Esbjerg

Kongensgade 68
6700 Esbjerg
10011663

side 3 af 3

Virksomhedens egenkontrol: Set risikoanalyse for varemodtagelse og opbevaring af fødevarer samt gode
arbejdsgange for holdbarhedsangivelse efter optøning og åbning af fødevarer, ingen anmærkninger.
Set dokumentaion for udført egenkontrol i juni og november 2019 (EKP tjekliste samt EKP kontrolskema) samt
vedligeholdelsplan, ingen anmærkninger.
Konkret vejledt om brug af vedligeholdelsesplanen i forhold til kælder.
Kontrolleret uden anmærkninger: procedure for skadedyr og vedligehold af lokaler.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af
medarbejdere i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information:
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Salami, pølsehorn, mozzarella og skinke. Der er fremvist
fyldestgørende sporbarhedsdokumentation på salami, skinke og mozzarella. Virksomheden kunne dog ikke
fremvise fyldestgørende sporbarhedsdokumentation for pølsehorn. Der er fremvist en følgeseddel for dagens
levering, men af denne fremgår der ikke hvem afsender af varen er. Virksomheden oplyser, at den vil få lavet et
system så derer sporbarhedsdokumentation fremadrettet er i orden. Dette betragtes ved denne kontrol som en
bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt om sporbarhedsreglerne - herunder afsender, modtager mm.
Der er taget fotos til dokumentation.
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