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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Gennemgået produktions flow, facilitter
1

til hygeinisk håndvask, isterningmaskine, opbevaring og
adskilllese af fødevarer herunder temperaturer i køle enheder
og kølerum.
Hygiejne: Rengøring: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: I opvaske afd. langs med vindue, på
fliser, vægge og på overgang mellem væg og fliser(fuge) er der
belægninger af produktrester samt plamager af skimmel lign.
karakter. Opvaskemaskinen fremtræder på udvendige sider
meget snavset, med ansamlinger af klistret fedt.
Under bordhøjde ved bage bord, særligt hylde med udstyr samt
langs med fuge mellem væg og gulve der ansamlinger af snavs
og produktrester. Fuger mellem bord og væg i produktions
område fremtræder ligeledes smed belægnger af skimmel lign.
karakter. I varm afd. er der i hjørne ved vindue og loft,
ansamlinger af spindelvæv og støv. Under flere kølediske og
arbejds borde i produktions område, er der ansamlinger af
produktrester og belægninger af snavs. Dørkarme i alle

X

X

områder i køkkenet fremtræde snavset og med mørke
belægninger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Kan godt se at
2 timer
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de trænger til en grund rengøring flere steder.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Fliser er itu og mangler flere steder i produktions område og opvaske afd. Dørkarme i
flere område fremtræder med rå træ og afskallet belægning. Vindues ramme og kant i produktions område
fremtræder med manglene fugekant og fliserne er itu.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har plan for udførelse af diise mangler og fejl.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater stikprøvevis for modtagelses, opbevarings, nedkølings og
varmebehandlings temperatuer for indeværende kalender år.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
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