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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i køle- og
1

frostenheder, adskillelse af fødevarer samt faciliteter til
hygiejnisk håndvask og tørring af hænder.
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: Dør til toilet forrum samt toilet stod åbne under
tilsynet. Virksomheden fik en bagatelagtig overtrædelse for
samme forhold på sidste kontrolbesøg. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Det var en forglemmelse. Det sker
ikke igen.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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: Under hylder i kølerum fremstår det fedtet og med

X

mørke belægninger af formodet skimmel, samt på enkle steder
på væggene. Ventilator i samme kølerum fremstår støvet.
Kanter i opvaskemaskine i opvaskeområde fremstår med røde
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belægninger. Fuge mellem væg og bord med vask i opvaskeområde fremstår med sorte belægninger. Kanter og
på lameller i isterningsmaskine fremstår kalket og med brunlige belægninger. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi får det bragt i orden med det samme. Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende
kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af gulv, bordoverflader, tætningslister i køleenheder
produktionsområde.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning og
nedkøling siden 1. januar 2020 til dags dato.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger. Virksomhedens risikooplysninger er opdateret dags dato. Kontrolleret ejerforhold via CVR nr.
Ingen anmærkninger.
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