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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer og adfærd vedrørende
personlig hygiejne, herunder hygiejniske håndvaskeprocedurer
og håndvaskeforhold i salgsområde og bageri lokaler.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for
opbevaring af fødevarer, herunder opbevaring af fødevarer på
køl og frost. Målt temperatur i køleindretninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Fryserum er gulvet belagt med tykt lag
snavs med brød og kager krummer, som er indfrosset i is
belægninger, sort belægninger omkring propellerne i loftet. I
bageriet er der belægning langs kanter, lunker med vand på
gulvet, der flyver en del bananfluer omkring beholdere med
fødevarer, hylder og gulv. På hylden ligger der klud som er
meget snavset. Køleskab med emballeret fødevarer i butikken
er hylder belagt med sorte pletter mv. Opvaskemaskinen er
snavset, inde i, langs kanter er belægninger med rødt, brunlige
snavs. I salgsområde med sandwich, pølsehorn mv. er der snavs
X

langs skabe mod gulv, indtørret brød og kager mv.
Opvaskemaskinen i salgsområde er snavset langs kanter.
Virksomheden oplyser at de godt kan se der trænger til
1 time 15 min.

Kontrolrapport
Bakkegårdens Bageri

Køgevej 39-41
4000 Roskilde
35318291

side 2 af 2

rengøring og at de for lavet en hovedrengøring af virksomheden. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af 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 udformet og være fremstillet af
sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt.
Følgende er konstateret: Der ligger en afløbsslange langs bordkant ved opvaskeborde med skyllevask. Fuge langs
kanten er sort, fuge langs bord med vaske i salgsområde. Afskærmning på røremaskinen er i stykker dvs.
plastiklåget er revnet. Loftet trænger til vedligeholdelse i bageriet, pga. belægninger/afskallinger. Stoftragt fra
silo er flosset.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyser at de ikke har set at afløbs slanger før og
at de få fuldt op på vedligeholdelsen
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret: Skadedyrsikring
Følgende er konstateret: Der er observeret et rottehul på bagside af træbygningen (gammel rampe). Vejledt om
at hulrummet inde bagved bør undersøges for ophold af skadedyr. Hullet bør lukkes af efter åbningen.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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