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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: forrum ved toilet.
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: virksomhedens hvide
køleenheder fremstår slidte, med løse eller revnede
gummilister der ikke kan rengøres. Indvendigt er indersiderne
voldsomt slidte, med ødelagt overflade, der enkelte steder er
forsøgt udbedret med gaffatape. Flere hylder fremstår med
begyndende slid og ødelagte overflader. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: det siger vi videre. Indskærpelsen
medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan
påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Der er ydet konkret vejledning om regler for vedligehold af
inventar samt om regler for passende kølekapacitet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
X

anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for
45 min.
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varemodtagelse, opvarmning og nedkøling siden sidste tilsyn.
Kontrolleret virksomhedens egenkontrolprocedurer.
Det indskærpes, at virksomheden skal indføre, iværksætte og følge faste procedurer, som er baseret på
HACCP-principperne. Følgende er konstateret: Virksomhed bruger fødevarestyrelsens egenkontrolprogram, der
beskriver korrigerende handlinger ved opbevaring af fødevarer på køl. Dokumentation for opbevaring af
fødevarer viser 24 gange at temperaturen i flere køleenheder er for høj i perioden januar-marts 2021. F.eks.
køleskab nr.11 (opbevaring af nedkølet pasta) 13 grader c. Uden at der er dokumenteret en korrigerende
handling. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det siger jeg videre. Indskærpelse medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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