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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, herunder temperatur, tildækning og adskillelse
1

under opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring
af hænder. Endvidere kontrolleret hensigtsmæssig placering og
antal af vaske samt forrum til toilet. Ingen anmærkninger
Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod
kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller
sundhedsfarlige. Følgende er konstateret: I virksomhedens
køkken i stue etagen ses der ca. 100 små fluer i området hvor
der opbevares løg, ligeledes i virksomhedens kælder hvor der
opbevares løg ses der ca. 100 små fluer. Disse sidder på løgene,
på vægge, lofter, inventar og redskaber. Det er
Fødevaretsyrelsen vurdering, at der kan ske en kontaminering
af arbejdsborde og fødevarerne pga. den store mængde fluer.
Virksomheden havde følgende bemærkninger vi finder et andet
sted at opbevare vores løg Indskærpelse medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages.
Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler. Det
indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes
rene. Følgende er konstateret: gummilister i køleenhed i

X

køkken fremstår med sorte ansamlinger af snavs.
Opvaskemaskine fremstår indvendigt med tykke belægninger af
1 time
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kalk på vaskearme og på inderside. Under hylder i kølerum ses ansamlinger af snavs. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: det gør vi rent. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation af egenkontrollens
gennemførelse og resultater for temperaturkontrol ved varemodtage, under opbevaring, opvarmning og
nedkøling fra juli 2020 til d.d. Set virksomheden risikoanalyse og egenkontrolprogram. ingen anmærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse om manglende registrering af fødevarevirksomhed fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har fået sig registreret hos fødevarestyrelsen.
Yderligere kontrolleret CVR- og P-nummer via. virk.dk
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