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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring
samt adskillelse af fødevarer på køl og frost, ingen
2

anmærkninger. Vejledt generelt om adskillelse mellem
fødevarer til privat brug og virksomhedens fødevarer.
Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænderne. Det indskærpes, at der skal være et tilstrækkeligt
antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt
beregnet til håndvask. Håndvaskene skal være forsynet med
rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænderne. Der skal om nødvendigt være separate
faciliteter til vask af fødevarer.
Følgende er konstateret: Virksomheden anvender baglokale til
tilvirkning af ost, skinke, bacon samt salat. Virksomheden har
kun en enkelt vask i dette lokale, der anvendes som skyllevask
til service og salat samt håndvask. Virksomheden har ikke en
separat håndvask i dette lokale. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi vasker hænder i håndvasken i det andet rum
i stedet, eller bruger opvasken. Indskærpelse medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages.
Se klagevejledning på bagsiden.
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Hygiejne: Rengøring: Stikprøvevis kontrolleret renholdelse af
køkken, herunder gulve, vandrette produktbærende overflader
samt emfang. Følgende er konstateret: Emfang var med
1 time
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ansamlinger af støv og spind. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om regler for renholdelse af fødevarelokaler og udstyr.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse for følgende aktiviteter: modtagekontrol,
opbevaring/transport, varmebehandling, varmeholdelse samt nedkøling, ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt om nedtagning af elitemærkat.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens registrering, herunder CVR.
Det indskærpes, at virksomheden senest på overtagelsestidspunktet skal anmelde ejerskifte til
Fødevarestyrelsen. Følgende er konstateret: Virksomheden har ved seneste kontrolbesøg haft oprindeligt
CVR-nr. aktivt på adressen, og gamle ejer deltog ed tilsynet. Virksomheden har ikke meddelt ejerskifte til
Fødevarestyrelsen. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Den nye ejer har haft det fra december 2019.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på
bagsiden.
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