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Hygiejne: Håndtering af fødevarer
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Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på administrativ bøde fra forrige
1

kontrolbesøg: Forholdet er ikke bragt i orden.
Bødeforelæg på 15.000 kr fremsendt.
Følgende er konstateret: Flere steder på fødevarelager er der
indtørret spildte fødevarer, enkle steder er der spindevæv. På
hylde i oste/pålægskøler er der konstateret støv og snavs. Enkle
steder er der knobskud af formodet skimmel. Der er også
fundet flere døde fluer og natsværmer under kasser med ost.
På underside af hylde i mælkekøler er der fundet belægninger
med formodet skimmel. Der er indtørret mælkerester enkle
steder på baghylder. Drypbakke under gær er beskidt med støv
og gærrester samt indpakningspapir fra gær. Der er
belægninger på en hylde i midten af køleren af fødevarerester.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi følger op på
forholdet og får det bragt i orden.
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.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af

X

lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
1 time 20 min.
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holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Hylder/bagvæg i pålægskøler fremstår slidte med rustplamager og løbende rust.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får nye kølemøbler næste år og laver en løsning indtil da.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Mærkning og information: Fulgt op på administrativ bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: 10 varegrupper af fødevarer udbudt til salg med sidste
anvendelsesdato er kontrolleret.
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