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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
2

fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan
gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige.
Følgende er konstateret: I virksomhedens køleskab forefandtes
flere produkter, ikke var hensigtsmæssigt tildækkede og
opbevaret uhensigtsmæssigt i rå uforarbejdet tilstand, samt
flere fødevare der var færdig tilvirket.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi plejer at gøre
rent og rydde op inden åbning.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevarings
temperatuer i køle enheder.
Hygiejne: Rengøring: 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: Stege sektion og fritøse fremtræder
med plamager af produkt rester samt faste belægninger af olie.
Køle sektion under stålbord fremtræder ligeledes med
indtørret produkt rester, køleskab fremstår med ansamlinger af
produkt rester og snavs,
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi ville gøre

X

rent, men vi har haft lukket siden lørdag d. 20. 03.2021.
Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
1 time 20 min.
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holdes rene.
Følgende er konstateret: Gulve i produktion område samt i opvaske afd. fremstår ikke som renholdte.
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: Fliser i opvaske afd. er itu samt er der huller i flise vægge og hylder i reol ikke af
vaskbart materiale.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Mærkning og information: Det indskærpes, at virksomheder skal skilte med, at information om allergene
ingredienser kan fås ved henvendelse til personalet, og de skal kunne redegøre for allergene ingredienser i
fødevaren ELLER skal have procedurer, der sikrer, at brugere med allergier får udleveret fødevarer tilpasset deres
kostbehov.
Følgende er konstateret: Virksomheden skilte eller oplyser ikke om at information om allergene ingredienser kan
fås ved henvendelse til personalet. Virksomheden er på tidligere kontrolbesøg vejledt om dette.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
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