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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
1

forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
oplyser, at vaskemaskine og tørretumbler er flyttet ned i
kælderen. Målt temperatur i køle-fryseindretninger med
fødevarer og håndtering af fødevarer under produktion og
opbevaring, herunder tildækning og adskillelse, samt faciliteter
til hygiejnisk vask og tørring af hænder.Virksomheden har fået
opsat en ekstra håndvask ved ovnene.Vejledt om at flytte
beholder med sæbe og engangshåndklædebeholder til den nye
håndvask.
Kontrolleret: Virksomhedens indretning og forhold omkring
placering af toilet.
Det indskærpes, at der ikke må være direkte adgang fra
toiletterne til lokaler, hvor der håndteres fødevarer.
Følgende er konstateret: Begge døre (forrum og toiletrum) står
åben ud til gangareal, hvor der opbevares fødevarer, den ene
dør til forrum er spærret med i kile ved gulvet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger. Virksomheden
havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.

X

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
1 time 15 min.
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anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Produktionskøkken og lager, herunder
køle-fryseindretninger, ovne, arbejdsborde, vaske og opvaskemaskine.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden lokaler, udstyr og
inventar.
Kontrolleret: gulv i kølerum.
Følgende er konstateret: Gulv fremstår nedslidt med manglende overfladebehandling på et stort område.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om vedligeholdelse af gulvoverflader.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer via dansk faktura af 9. december
2019: Mynte, koriander, pillede hvidløg, blomkål og kartofler, set at dokumentationen indeholder oplysninger
om virksomhedens navn og adresse, leveringsadresse, CVR-nr. samt købte mængder.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter, ejerforhold og CVR-nr.
Virksomheden har den 10. december 2019 fået en anmærkning, der har udløst skærpet kontrol orienteret om,
at anmærkninger til virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende
kontrolbesøg.
Dette indebærer, at Fødevarestyrelsen vil gennemføre endnu et ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der
på dette kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.
Det sker med henblik på at medvirke til en varig forbedring af virksomhedens regelefterlevelse.
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