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Hygiejne: Håndtering af 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.
Følgende er konstateret: pga. renovering er der ikke adgang til
en håndvask, så der vaskes hænder på toilettet.
Medarbejderen håndterer fx. uemballerede kager.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det finder vi en
løsning på. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende
kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: renhold af
køleenheder og salgsområde. Køkken er pt. ved at blive
renoveret og der er lukket passende af mod støv fra
renoveringsarbejdet.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: køkkenet er ved at blive
renoveret og er pt. lukket ned. Al produktion sker andet sted
X

under renoveringen.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret tilgængelighed af
30 min.
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virksomhedens risikoanalyse. Det indskærpes, at virksomhedens risikoanalyse til enhver tid skal kunne fremvises
på Fødevarestyrelsens anmodning. Følgende er konstateret: virksomheden kunne ikke fremvise risikoanalyse for
virksomhedens aktiviteter.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: den ligger på kontoret på Guldborgsgade, det er elektronisk.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport. Det indskærpes, at
kontrolrapporten, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, skal ophænges ved indgangspartiet
til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres således, at den til stadighed er let synlig og læsbar for
forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde. Følgende er konstateret:
Kontrolrapporten var ved tilsynets start ikke ophængt i synligt i virksomheden, men hang ude i
produktionskøkkenet, hvor der var ved at blive renoveret. Der er opstillet en midlertidig løsning i salgsområdet,
med diske og køleskabe. Virksomheden havde følgende bemærkninger: det er en fejl, den henter jeg lige.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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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