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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: faciliteter til
1

hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Det indskærpes, at
håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt
vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.
Følgende er konstateret: Der er ikke varmt vand i håndvask.
Vandvarmer er tændt, men der er ingen varmt vand. Opvask
bringes til fælles opvaskelokale beliggende 300 m fra bod og
der aftappes vand til rengøring i samme lokale.
Virksomheden oplyste, at det har været sådan et par dage.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret temperaturer og adskillelse i køleskabe samt kan
mundtligt redegøre for opvarmning af patties. Virksomheden
skilter med at hakkebøfffer/ patties ikke gennemsteges.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Gulv,
vægge, køleskuffer, arbejdsborde og hylder i bod.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger
til bekæmpelse af skadegørere.

X

Følgende er konstateret Virksomheden har to køleskabe samt
opbevarer salat på hylde i skur. Lokalet er ikke skadedyrssikret.
1 time 15 min.
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Billeddokumentation medtaget.
Virksomheden oplyste, at det siger jeg videre.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Dokumentation af egenkontrollens gennemførsel og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden bruger et webbasseret egenkontrolprogram. Ansat kan ved
kontrolbesøget start ikke fremvise dokumentation af egenkontrol, og oplyser, at de laves online. Ansvarlig fra
virksomheden kontaktes pr. telefon og fremsender login. Ansat kan ikke bekendt med at fremvise
dokumentation og får hjælp an tidligere ansat til at fremvise dokumentation af varemodtagelse, opvarmning og
nedkøling for september 2021.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for tilgængelighed af egenkontrolprogram og dokumentation.
Mærkning og information: Kontrollereret sporbarhed på okseburger med kartoffel, ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at oplysninger om allergener kan fås på
forespørgsel. Virksomheden kan mundtligt redegøre for indhold af allergene ingredienser i briocheboller.
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