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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret:
Der er ingen varmt vand i vandhanerne i produktionskøkken,
1

produktion er ikke opstartet endnu og virksomheden oplyser,
at de finder ud af, hvorfor vandvarmer ikke virker.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for håndvaskefaciliteter.
Kontrolleret temperaturer i køleskabe i produktionskøkken og
cafe uden anmærkninger. Konkret vejledt om regler for
afskærming af uemballerede fødevarer mod kunder.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler,
redskaber og udstyr. .
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene og at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som
kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/
rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Gummilister på køleskabe fryser har
sorte fugtige belægninger, der er spindelvæv under loft
omkring udsugningsrør, der er fedtet spindelvæv imellem
vægge/ loft og pander, der er mange perler med kondensvand i

X

fryser og køleskab, nyvaskede condibøtter står i stakke på
hovedet og der er kondens imellem dem, lamper og loft er
fedtet og der er kondensperler i loft og opvaskemaskine har
1 time 30 min.
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lyserøde belægninger i døråbning.
Virksomheden oplyste, at vi har en procedure for at gøre rent hver morgen og gik i gang med rengøringen.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden kan fremvise en vedligeholdelsesplan med fastsatte datoer for
vedligeholdelse af bl.a gulv, insektnet mm, ingen anmærkninger. Konkret vejledt om løsningsforslag for
tilstrækkelig udsugning.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, køleopbevaring, varmholdelse, opvarmning og
nedkøling for juli 2020 til d.d. Virksomheden måler ph på div. fermenterede fødevarer, disse fødevarer er
udelukkende til test og sælges ikke til den endelige forbruger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter samt cvr.nr
kontrolleret via cvr.dk uden anmærkninger.
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