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

køl/frostenheder, adskillelse og opbevaring af fødevare samt
håndvaskeforhold.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Hylder og gulv under inventar i
køleboks fremstår snavset med gamle madrester. Ødelagt liste
og kant på dør i køleboks frenstår snavset med sorte
belægninger af skimmel ligende vækst. Stikkontakter, rør,
ledninger under arbejdsbord i disk/produktionsområdet
fremstår snavset og fedtet med støv, gule belægninger og
gamle mad rester.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får det
ordnet. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende
kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Billede dokumentation er fortaget.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
overflader produktionsområder med udstyr og inventar. Ingen

X

anmærkninger. Set dokumentation for at 5 lister til køledisk er
bestilt. OK. Følgende er konstateret: Lister i køl og frostboks er i
30 min.
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stykker samt lille stykke af væg på lager fremstår med afskallet maling, således at malingsskaller og fudt drysser
ned på gulvet. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for vedligeholdelse.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis set dokumentation for
opbevaringstemperatur, varemodtagelse, nedkøling og opvarmning fra sidste tilsyn og til d.d. Der nedkøles i
begrænset omfang.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Godkendelses vilkår kontrolleret herunder korrekt cvr.nr. Ingen anmærkninger.
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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