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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Mulighed for hygiejnisk håndvask med
1

sæbe og engangspapir. Set opbevaringstemperatur i
kølemøbler.
Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod
kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller
sundhedsfarlige.
Følgende er konstateret: Kølerum fremstår ved tilsynet med
sort og hvid skimmelligneden kanter ved loft og hjørner yder
mere er der dryppende med kondens i loftområdet ved døren.
Utildækket bredbladet persille står øverst i kølerum med
direkte berøring med området med skummellignende vækst,
en spand med utildækkede pomfritter står til optøning ovenpå
på spande på gulvet, på mælkekasse på gulv står hvid
plastikkasse med nye kogte små kartofler til afkøling utildækket
ydermere har virksomheden valgt at sætte tre styk kalvestege
til afkøling utildækket under tilsynet.
På øverste hylde står der desuden ikke rengjorte champignon i
hullet plastikkasse, med mulighed for drysning til fødevarer der
står utildækket under.

X

I kølerummet opbevares blandt andet grøntsager, og serrano
skinke samt ost.
Virksomheden havde følgende bemærkninger. Virksomheden
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havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt virksomheden om kapicatet, samt at sikre nedkølingsprocedurer samt adskillse og tildækning.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse.
Følgende er konstateret: Bordplade over vaskemaskine og tørretumbler er nedslidt og flere steder er der direkte
adgang til råt træ.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om vedligeholdelse.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring på køl, opvarmning og nedkøling
for perioden siden 1 januar 2020 og frem til dags dato.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr.
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