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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Tillægsside er udleveret.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring. Der er fulgt op på
forhold fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i
orden. Virksomheden politianmeldes.
Følgende er konstateret: riste over afløb fremstår med fedt og
snavs. I afløb ses tykke belægninger af gammel dej og snavs.
Under borde ses støv, belægninger af mel og gammelt
spindelvæv. Bordben fremstår snavsede. Redskaber, der har
været afvaskede, fremstår med snavs og rester af indtørret dej.
På hylder ses snavs, belægninger af mel krummer af ældre
dato. Under inventar fremstår gulv med snavs, spindelvæv og
dejrester af ældre dato. Generelt fremstår gulve, inventar og
udstyr med snavs af ældre dato. Ved kanter ved vægge ses der
flere steder gammelt spindelvæv, dækket af mel og støv.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det siger vi
videre.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring. Der er
fulgt op på forhold fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke
bragt i orden. Virksomheden politianmeldes.
Følgende er konstateret: i et lokale, bagerst i virksomheden står
X

der opbevaret ca. 25 kg margarine. Der er blevet leveret varer
dd. og der står 2 bure med mel og sukker i lokalet. Yderligere
1 time 25 min.
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holdes døren ind mod bageriet åben med et stort stik med honningkager. Lokalet syner ikke skadedyrssikret, da
taget ikke slutter tæt, men i den ene side gaber ca. 3 cm og i den anden side ca. 15 cm. Ved en kompresser i
dette baglokale ses et potespor i belægning af støv. Der er tydelige spor af rotter i baggården, ved vægge ligger
ses der rotte ekskrementer, og der er tydelige fedtspor fra rotters pels ved en åbning i væg-materiale, det tyder
på at rotter holder til i denne væg. I skraldespande fremstår kanter med tydelige gnav fra rotter.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det kan vi godt se.
Der nedlægges forbud mod brug af baglokale. Forbuddet træder i kraft straks. Skriftligt forbud fremsendt.
Følgende er konstateret: i et lokale, bagerst i virksomheden står der opbevaret ca. 25 kg margarine. Der er
blevet leveret varer dd. og der står 2 bure med mel og sukker i lokalet. Yderligere holdes døren ind mod bageriet
åben med et stort stik med honningkager. Lokalet syner ikke skadedyrssikret, da taget ikke slutter tæt, men i den
ene side gaber ca. 3 cm og i den anden side ca. 15 cm. Ved en kompresser i dette baglokale ses et potespor i
belægning af støv. Der er tydelige spor af rotter i baggården, ved vægge ligger ses der rotte ekskrementer, og der
er tydelige fedtspor fra rotters pels ved en åbning i væg-materiale, det tyder på at rotter holder til i denne væg. I
skraldespande fremstår kanter med tydelige gnav fra rotter.
Forbuddet er gældende indtil Fødevarestyrelsen ved kontrolbesøg i virksomheden har ophævet forbuddet.
Virksomheden er vejledt om, at Fødevarestyrelsen vil stille betingelser for ophævelse af forbud.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det siger vi videre.
Vejledt konkret om skadedyrssikring, skadedyrsbekæmpelse, destruktion af muligt kontaminerede fødevarer
samt rengøring og desinfektion af fødevarer, lokaler, udstyr, fødevarekontaktmaterialer og inventar.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse og nedkøling af cremer siden seneste tilsyn.
Kontrolleret virksomhedens egenkontrolprocedurer. Det indskærpes, at virksomheden skal indføre, iværksætte
og følge faste procedurer, som er baseret på HACCP-principperne.
Følgende er konstateret: virksomhedens skiftlige procedurer for opbevaring uden for køling beskriver, at disse
må udbevares uden for tilstrækkelig køling i maksimalt 3 timer.
I bageriet, uden for køl, står der pizzastykker med tomat, ost og kylling. Personale kan ikke redegøre for, hvor
længe disse har stået uden for køling eller hvor længe de må stå uden for køling. Disse står ved rumtemperatur,
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omkring 23 grader C.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det får vi styr på. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Ydet konkret vejledning om oplysning om allergener i alle produkter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede
sanktioner i brug under visse forudsætninger.
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