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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
2

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
indretning af virksomheden, krydsforurening, skadelige stoffer
ved forkert tilberedning, tilberedning af særlige råvarer,
personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx på menukortet, registrering fx ved import og
eksport, samhandel, økologi, registrering ved væsentligt
ændrede aktiviteter samt bestilt vejledning og
forhåndsgodkendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer for opvarmning/nedkøling af
fødevarer herunder korrekt brug af termometer.
Følgende er konstateret: I virksomhedens forrum til
personaletoilettet opbevares der en kasse med ris og en fryser
med majs.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at der ikke opbevares fødevarer i forrum til
toilet.

X

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
2 timer 30 min.
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Følgende er konstateret: Køkken: På gulvet og ved fodlister under køledisk er der gamle fødevarerester. Afløbsrør
under vask er med brune indtørret belægninger. På gulvet under og ved siden af er der sorte belægninger af
snavs. Opvask: På gulvet og ved fodlister er der gamle fødevarerester og støv. Emfang ved opvask fremstår med
sorte belægninger af støv og snavs på lameller. Lager kælder: Vindueskarm er med sorte og brune belægninger
af snavs. Væg/loft over reol med krydderier er med revner og med røde rustlignende belægning. Der er
spindelsvæv flere steder ved hjørnerne. Gulvet er støvet og beskidt flere steder.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør rent. Foto dokumentation er taget.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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: Køkken: Isterningsmaskine er indvendigt med slimet sorte og gule belægninger. Gitter
på forsiden af isterningsmaskinen er med grå belægninger af støv. Opvask: Indvendigt og langs kanterne i
opvaskemaskinen er der flere steder gul og brune belægninger af gamle fødevarerester. Opvaskebakke med rent
opvask er med brune belægninger flere steder. Betjeningsområdet: Her er plastpaller på gulvet under
arbejdsbord med spindelsvæv og fødevarerester.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør rent. Foto dokumentation er taget.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
opvarmning.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens registering.
Det indskærpes, at virksomheden senest på overtagelsestidspunktet skal anmelde ejerskifte til
Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke meddelt ejerskifte til Fødevarestyrelsen.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden oplyser at der er fortaget ejerskifte den 8. februar
2021.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på
bagsiden.
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