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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring, tildækning og adskillelse af
fødevarer i kølerum og koldjomfruer samt
opbevaringstemperatur heri. Set at der er mulighed for
hygiejnisk håndvask og tørring af hænderne i
produktionsområder. Ingen anmærkninger. Gennemgået
procedure for fremstilling af smørrebrød. Ingen anmærkninger.
2

Kontrolleret at personale, som håndtere fødevarer anvender
ren og passende arbejdsbeklædning. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg fremsendt på 30.000 kr.
Følgende er konstateret: Der er kraftige sorte og hvide
skimmellignende belægninger i virksomhedens køleskab, hvori
der opbevares ost og salat. Belægningerne ses i toppen af
køleskabet under en fastskruet plade. Der er ydermere gullige
belægninger i området hvor der blæses kold luft ud i
køleskabet. Billeddokumentation taget. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Køleskabet er rent inden du går igen.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret: Der er
kondens og rustdannelse på køleribber i virksomhedens
kølerum. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da det
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ikke vurderes til at udgøre en risiko for kontaminering af
fødevarerne i kølerummet. Vejledt konkret om
1 time 30 min.
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løsningsmuligheder. Virksomhedens ansvarlige oplyser, at køleanlægget vil blive udskiftet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse.
Emballage m.v.: Kontrolleret at fødevarekontaktmaterialer anvendes som tilsigtet af producenten.
Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Plastbøtte fra Aarhus fiskeeksport, som virksomheden
modtager rejer i lage i. Virksomheden anvender emballagen til mayonnaise og syltevarer. Det indskærpes, at
virksomheden skal sikre, at den kun anvender fødevarekontaktmaterialer til de formål, hvortil de er tilsigtet.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke anvendelsesanvisninger for følgende FKM: Plastbøtte fra Aarhus
fiskeeksport, som virksomheden modtager rejer i lage i.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi skaffer et datablad. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se
klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Vejledt konkret om, at virksomheden skal sikre, at den kun anvender fødevarekontaktmaterialer til de
formål, hvortil de er tilsigtet. Dette sikres ved at være i besiddelse af og følge producentens
anvendelsesanvisninger, som medfølger produktet.
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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