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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: opbevaringstemperaturer i fryser og
køleinventar for kølepligtige fødevare, adskillelse af fødevare.
Mundtlig gennemgået procedure for adskillelse af håndvask,
opvask og skylning af grøntsager.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr. Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør,
som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt
rene/ rent og om nødvendigt desinficeres. Følgende er
konstateret: Opvaskemaskine i produktionskøkken fremstod
med flere belægninger af rødalger i udvendig kant af maskinen.
Også i produktionskøkken fremstod isterningsmaksinens
indvendige sider og lameller med få ansamlinger af skimmel
samt at emhætte fremstod med tykke belægninger af fedt og
støv der hang løst fra emhætte over komfur hvor der tilberedes
fødevare. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi
tager det op med cheferne senere i dag og gør rent.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af

X

lokaler og udstyr. Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes i god stand. Redskaber, udstyr og
tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være
1 time 25 min.
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udformet og være fremstillet af sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering
reduceres mest muligt. Følgende er konstateret: I produktionskøkken samt i serveringsområde fremstod
tætningslister i flere af virksomhedens køleskabe ødelagte og med store revner. I produktionskøkken fremstod
enkelte klinker ved kogeplade revnet, klinker på væg i åbning til produktionskøkken gabte fra væggen og
manglede fuge. Insektnet der afskærmer åbent vindue i køkken fremtod med et stort hul på ca. 8-10cm. Loft i
lagerrum i kælder fremstår enkelte steder og i hjørnet bagerst med huller, så puds drysser ned på emballeret
fødevare. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg tager det med til møde med cheferne senere i dag.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for temperaturer ved varemodtagelse samt opbevaring fra maj
2020 til dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at
oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
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