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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af

1

hænder i produktionsområdet.
Kontrolleret: Temperatur ved opbevaring. Bødeforelæg på 5000
kr. er fremsendt. Følgende er konstateret: Kølebord måles med
luftføler til 13,7 grader. Kogt og nedkølet lammekødsret måles
med indstikstermometer til 9,9 grader, løgsovs i plastspand
måles med indstikstermometer til 20,6 grader og tomatsovs i
plastspand måles til 17,8 grader. Sovserne er fremstillet fra
bunden og efterfølgende nedkølet. Virksomheden oplyser at
sovserne er lavet i går. Billededokumentation taget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har haft
problemer køleren, vi spider det ud.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg på 7500 kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: Produktionsområde fremstår ikke
tilstrækkeligt rengjort. Beholdere med arbejdsredskaber
fremstår med fedtet belægning og produktrester, nogen af
redskaberne i beholderne fremstår desuden fedtet og med
indtørret produktrester, knive og tænger på vægskinner
fremstår med fedtet belægning og produktrester. Lampe over

X

produktionsbord samt emfang fremstår med fedtdråber og
fedtbelægninger. Knapper og håndtag på mikroovn fremstår
med fedtet og mørke belægninger. Skål med salt fremstår med
1 time 30 min.
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tyk belægning af indtørret salt. På loft over produktionsborder ses der spindelvæv. Køleskab og afskærmning ved
produktionsbord fremstår med indtørret opsprøjt af sovs. Billededokumentation taget. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Det kan jeg godt se.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vedligeholdelse af væg ved håndvask
samt vedligeholdelse af håndvask.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol. Det indskærpes, at
virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater. Følgende er konstateret:
Virksomheden har ikke dokumenteret varemodtagelse, opbevaring, varmbehandling siden d. 18. marts 2020 og
nedkøling siden d. 11. februar 2020. Virksomhedens frekvens på alle områder er 1 gang pr. uge. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Jeg mener jeg har lavet det. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende
kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Kyllingfilet. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
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