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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret:
virksomheden nedkøler i meget store portioner i kølerum. Det
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vurderes at fødevarne ikke kan nedkøles tilstrækkeligt i disse
portioner.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler og løsningsmuligheder for
nedkøling.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: temperatur i
kølerum. Faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring af
hænder, samt hensigtsmæssig placering af håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler. Det
indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes
rene. Følgende er konstateret: emfang fremstår med tykke
belægninger af gammelt fedt. På komfur ses dråber af fedt på
underside. Flere steder i virksomheden ses døde kakerlakker,
bl.a. i vindueskarm, reol ved kølerum, ved komfur, under
opvaskemaskine, hul i væg bag isterningmaskine hvor der ses
rørføring. Oven på ovn ses ansamlinger af snavs. Oven på
kølerum ses ansamlinger af støv. Hane til postmix fremstod
med ansamlinger af snavs. Der blev i alt set 5 levende
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kakerlakker, 4 under komfur, 1 i opvaskerum. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: vi gør mere rent.
1 time
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Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af
fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne
virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret virksomhedens instruktion af medarbejdere, der håndterer fødevarer.
Det indskærpes, at de personer, der håndterer fødevarer, overvåges og instrueres i fødevarehygiejne, så det står
i rimeligt forhold til det arbejde, de udfører.
Følgende er konstateret: ejer af virksomheden oplyser at han er ansvarlig for instruktion af medarbejdere.
Medarbejder kan ikke redegøre for hvordan der nedkøles korrekt og nedkøler i meget store portioner.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi gennemgår procedurerne én gang til. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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