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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask,
stikprøvevis kontrol af opbevaringstemperaturer og adskillelse
af rå og spiseklare fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Produktionsområde og lager.
Følgende er konstateret: Virksomheden har været i gang med
hovedrengøring siden forrige kontrolbesøg, men mangler
stadig enkelte områder: herunder køleskabslister på køleskab
og fryser i kælder, der fremstår med belægninger samt
indvendig bagside af køleskab i produktionsområde og
kundetoiletter, der ikke frestår tilstrækkeligt rengjorte.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: vedligeholdelse af
inventar.
Følgende er konstateret: Kanter og overflader fremstår med råt
træ eller sprækker, som ikke er vaskbare. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse, da virksomheden oplyste på tilsynet, at der er
bestilt maler og nye hylder.
X

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
dokumentation af egenkontrol. Varemodtagelse fra forrige
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kontrolbesøg til dags dato er kontrolleret uden anmærkninger.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Opbevaringstemperaturer er dokumenteret forud, dvs. at virksomheden har
dokumenteret til d. 31. december 2019. Endvidere mangler virksomheden dokumentation på varmebehandling
og nedkøling fra d. 20. november til dags dato, hvilket svarer til 3 målinger, da virksomheden har en frekvens på
dokumentation en gang om ugen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har været syg, og min medarbejder har ikke forstået hvordan
det skulle gøres.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Vejledt vedrørende begge sider af kontrolrapport skal hænge synligt for forbrugeren, inden
denne betræder forretningsområdet.
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