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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til
hygiejnisk vask af hænder samt temperaturer i køleskabe uden
1

anmærkninger. Gennemgået mundtlige procedurer for
opvarmning og nedkøling af frugtkompot og aubergine uden
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af
produktbærende overflader i tilvirkningsområde uden
anmærkninger.
Følgende er konstateret: Der er nedfaldne rester og støv under
og bag bord ved opvaskemaskine. Ifølge virksomhedens
rengøringsplan er området sat til rengøring dags dato.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for rengøring.
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

X

kontaminering reduceres mest muligt.
Følgende er konstateret: Kanter på bord med ovne har råt træ i
skærefladen, væg imellem ovn og produktion område har
1 time
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afskallet maling og er ujævn, gummilister i køleskuffer er revnede, kanter på skabslåger har afskallet maling, gulv
under inventar har afskallet maling, udsugning langs udtræk kanal har påsat stanniol og gaffatape. Maling på
gulv på lager i gangarealer er slidt af.
Virksomheden oplyser, at der er planlagt vedligeholdelse af gulv under inventar og på lager og ifølge
vedligeholdelsesplan sat til feb. 2020. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt konkret om vedligeholdelse af vægge på personaletoilet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse og opbevaring for indeværende år uden
anmærkninger.
Følgende er konstateret: Virksomheden er begyndt at opvarme og nedkøle aubergine og frugtkompot.
Virksomheden dokumenterer ikke opvarmning og nedkøling, men kan mundtligt redegøre for procedurer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om dokumentation af egenkontrol.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Konkret vejledt om ophængning regler for ophængning af kontrolrapport i læsbar højde.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens cvr.nr uden anmærkninger samt opdateret risikopoint i FVST
database.
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