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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Temperaturer i køleinventar, adskillelse af
fødevaregrupper samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene. Herunder skal, at alle redskaber,
udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal
holdes ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Køleskabslister fremstod med sorte
belægninger flere steder i produktionsområde i stueplaan.
Under driftsinventar i opbakningskøkken i kælderplan, fandtes
gulv med produktionsrester af ældre dato samt overskudsvand
efter rengøring. Hylde under ovn fremstod fedtet med
produktionsrester af ældre dato. Plastbeholdere til bl.a. mel,
gryn, sukker m.v. samt flisevæg under produktionsbord med
vask i kælderplan, fremstod ru og snavsede. Der er taget fotos
af forholdene.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil rengøre
områderne grundigt. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se

X

klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at lokaler, hvor der
findes fødevarer, skal holdes i god stand.
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Redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af
sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt.
Følgende er konstateret: Virksomhedens produktionsborde i kælderplan fremstod med forvitret råt træ på
undersiden af borde. Røremaskine fremstod forvitret og ikke rengøringsvenlig, med bl.a. rustne ben og med
maling der skallede af enkelte steder ved berøring. Stel til ovne fremstod i lamineret spånlade, med kanter der
havde givet sig. Hyller over produktionsborde fandtes med små huller, og fliser fremstod flere steder knækkede
og med små huller og ravpluks. Fuger i gulv, især omkring afløb fandtes flere steder forvitrede. Tætningslister i
køleskabe i produktionsområde i stueplan, fandtes knækkede i flere kølborde. Der er taget fotos af forholdene.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Køleskabslister er bestilt. Vil udarbejde vedligeholdelsesplan. Ejer
kontaktede håndværkere under tilsynet. Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for opbevaring,
varemodtagelse, opvarmning og nedkøling for perioden medio maj 2020 frem til d.d.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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