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Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger
for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud
1

af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne
virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to
gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Opbevaringstemperatur i køleskab, hvori der opbevares
konsummælksprodukter.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg på 5000 kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomhedens produktions,
barområde og lager er ikke tilstrækkeligt renholdt. Der er
belægninger, spindelvæv og produktrester af ældre dato
imellem ovnen og ,opvaskevask, mørke belægninger på gulvet
og på fodpaneler, i både køkken og barområde, generelt på
gulve ses mørke render i overgangen mellem gulv,
væg/inventar. Inventar i produktions- og barområde fremstår
med fedtede belægninger under bordhøjde. Der er rødlige
belægninger på låge udvendigt/indvendigt i opvaskemaskinen.

X

På brusehoved ved vask er der en lys fedet belægning samt
ansamninger af kalk på brushovedet. Der er desuden
spindelvæg flere steder på lageret ved loftet og ved hylder,
1 time 10 min.
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hvor der opbevares fødevarer. Billede dokumentation taget. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det
får jeg straks styr på. Vejledt generelt om renholdelse og om at renholdelse lettes ved at alle ikke relevante ting
for produktionen fjernes fra produktions og lager.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler og udstyr.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af
sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt. Følgende er
konstateret: Hylder i køleskab, hvori der opbevares kødpålæg. æg og ost er rustne. Virksomheden blev vejledt
om vedligeholdelse af hylderne ved seneste kontrolbesøg. Virksomheden er d.d. blevet vejledt om
løsningsforslag.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg retter op på forholdet.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse og opbevaring fra seneste kontrolbesøg til d.d.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
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