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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i køledisk,
1

mundtlige procedure for håndtering af kebabspyd samt
facíliteter til hygiejnisk håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som
kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/
rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret:
Virksomheden havde følgende bemærkninger: tætningslister i
køleskuffer fremstår med sorte belægninger og kant på
køledisk fremstår med støv. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: vi får gjort rent.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: skadedyrssikring af
lokaler, hvor der produceres fødevarer.
Følgende er konstateret: dør fra produktionslokale står åbent
ud til baggård.

X

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at lokaler, hvor der opbevares og
40 min.
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håndteres fødevarer skal fremstå skadedyrssikret.
Kontrolleret: vedligeholdelse af kølemøbler.
Følgende er konstateret: tætningslister i køelskuffer fremstår flosset.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om vedligeholdelse af udstyr og inventar.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: der er sidst dokumenteret opbevaringstemperatur i kølemøbler, varemodtagelse,
opvarmning og nedkøling den 13. marts 2020, ifølge virksomhedens procedure er frekvens ugentlig.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: jeg ved godt, at jeg ikke har fået opdateret dokumentationen.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- nummer via cvr registret.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede
sanktioner i brug under visse forudsætninger.
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