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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der nedlægges forbud mod
anvendelse af alt opbevaret på lageret. Forbuddet træder i
1

kraft straks. Skriftligt forbud fremsendt. Følgende er
konstateret: Der er en stor mængde muse ekskrementer
ovenpå kølerum placeret på lager. Der er få på gulvet og ved
døre ligger 2-3 ekskrementer der vurderes at være fra en rotte.
Medarbejder har i dag set et dyr på lageret oven på
kølerummet. Virksomheden har tilkalde bekæmper der har
opsat rottefælder. Lageret ligger ikke i forbindelse med
produktionslokaler.
Forbuddet er gældende indtil Fødevarestyrelsen har ophævet
forbuddet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi bruger slet
ikke noget af det.
Vejledt konkret om skadedyrssikring, skadedyrsbekæmpelse,
destruktion af muligt kontaminerede fødevarer samt rengøring
og desinfektion af fødevarer, lokaler, udstyr,
fødevarekontaktmaterialer og inventar.
Generelt vejledt om regler for skadedyrssikring af
fødevarelokaler.

X

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler og
udstyr.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
2 timer
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holdes rene.
Følgende er konstateret: To gitre til blæser i kølerummet fremstår med massive belægninger af støf og
skimmellignende vækst. Der er sat an dryp bakke under, der ligeledes fremstår med hvid skimmellignende
vækst. På hylder er der enkelte steder skimmellignende vækst.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi gjort rent.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens egenkontrolprocedurer.
Det indskærpes, at virksomheden skal indføre, iværksætte og følge faste procedurer, som er baseret på
HACCP-principperne.
Følgende er konstateret: En medarbejder oplyser, at der fyldes kølepligtige fødevarer, til pizzaproduktion, op kl.
12.00 og det står der til kl. 21.30. Anden medarbejder oplyser ar der fyldes op kl. 11.00. Alle varer kasseres kl.
15.00 da de udskiften hver 3. eller 4. time. Virksomheden opbevarer fødevarerne ved temperaturer over 5
grader. Jf. virksomhedens egenkontrolprocedurer anvendes 3-timers metoden. Ingen medarbejdere kan
redegøre for dette. En medarbejder oplyser at han kigger på klokken men at champignon kasseres før de andre
varer.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Stikprøvevis kontrolleret dokumentation af temperaturkontrol ved varemodtagelse, opbevaring,
varmebehandling, varmholdelse og nedkøling fra januar 2020 til d.d. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Vejledt konkret om nedtagning af elitemærkat.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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Virksomhedens risikooplysninger er opdaterede.
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