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

forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er

1

kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk
håndvask og håndtørring i produktionskøkkenet. Vejledt
konkret om at en af virksomhedens tre vaske i produktions- og
opvaskeområde i kælderen, bør være udpeget til 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: Der er ikke etableret et forrum til
personaletoilettet. Ydermere står døren til personaletoilettet
åben ved kontrolbesøget. I de tilstødende lokaler opbevares og
tilberedes der fødevarer. Virksomheden er vejledt om forholdet
som en bagtelagtig overtrædelse ved forrige kontrolbesøg.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg må få sat en
dør op. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Hylder i køleskab
i køkkenet fremstår med belægninger af snavs i kanter og på
undersiden. Væg langs opvaskebord i kælderen fremstår med

X

sorte belægninger af snavs mellem bordet og væggen.
Ydermere fremstår loftet i produktionskøkkenet med flere
1 time 15 min.
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edderkoppespind. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om reglerne for renholdelse af fødevarelokaler og udstyr der kommer i kontakt
med fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret: Hylder i køleskab i produktionskøkkenet fremstår slidte og
med belægninger af rust. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om vedligehold af udstyr der kommer i kontakt med fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet en fuld riskoanalyse og kan ved kontrolbesøget kun
fremvise blanket 6 for varmebehandling. Virksomheden oplyser at de udover varmebehandling også har
varemodtagelse, opbevaring og nedkøling. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg er presset og har
ikke fået det lavet. Bødeforelæg 5.000 kr. fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke et indstikstermometer til overvågning af egenkontrollens
kritiske kontrolpunkter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport. Det indskærpes, at
kontrolrapporten, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, skal ophænges ved indgangspartiet
til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres således, at den til stadighed er let synlig og læsbar for
forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde. Følgende er konstateret:
Kontrolrapporten er ikke ophængt korrekt ved indgangen til virksomheden. Istedet hænger den bag disken inde i
virksomhden og er dermed ikke let synlig og læsbar for forbrugerne. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Jeg gad ikke hænge den op, som jeg også sagde til den tilsynsførende sidste gang. Vejledt
generelt om regler for offentliggørelse af kontrolrapporten. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Mærkning og information: Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke på forespørgsel oplyse om
allergener i de fødevarer der bliver udbudt til salg. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler for oplysning om allergener til forbrugere.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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