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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer i kølere i
produktionsområde og på lager, herunder
opbevaringstemperatur. Kontrolleret at der er mulighed for
hygiejnisk håndvask og tørring af hænderne i
produktionsområde. Ingen anmærkninger. Virksomeden har
muldligt redegjort for nedkøling af større portioner sauce.
Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Der er direkte adgang fra toilettet ud
til lokale, hvor virksomheden opbevarer arbejdsbeklædning frit
i lokalet. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får
vi styr på. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om opbevaring af arbejdsbeklædning,
herunder at det opbevares i lukkede skabe eller tætsluttende
kasser, hvis dette opbevares i forrum til toilet.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af produktionsområde med
tilhørende kølefaciliteter, produktbærende overflader,
X

opvaskeområde, lager samt personale toilet.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret:
Virksomheden opbevarer spande med fødevarer i bunden af
1 time 15 min.
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køleenhed, hvor der er påbegyndende rustdannelse på underlaget. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om løsningsmuligheder.
Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Virksomheden lokale, hvor der opbevares kartofler og grøntsager er ikke
skadedyrssikret. Der er ingen dør samt flere store huller i væggen. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Det får vi styr på. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke en risikoanalyse, som er dækkende for
virksomhedens aktiviteter. Virksomheden har printet et eksempel fra fødevarestyrelsen hjemmeside, men ikke
udfyldt de forskellige blanketter, herunder afkrydset i varegrupperne. Virksomheden er vejledt om udarbejdelse
af risikoanalysen på fvst.dk. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får jeg styr på. Indskærpelse
medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Det indskærpes, at virksomheder ikke må markedsføresmed elitesymbol, når
virksomheden ikke har rettigheden til at bruge symbolet elite-smiley. Følgende er konstateret: Virksomheden
skilter på hjemmesiden med, at virksomheden har elite status hos fødevarestyrelsen. virksomheden havde
følgende bemærkninger: Det er en fejl. Vi får det rettet med det samme.
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