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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
1

Tillægsside er udleveret.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan
gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige. Følgende
er konstateret: i kælderlokale, med direkte adgang til lokale
med lageropbevaring og opvaskerum pågår der ved tilsynet
murer arbejde, 2 medarbejdere er ved at ligge fliser i gangen.
Der ligger tomme poser med mørtel, der står en spand, hvori
der er oprørt mørtel, og der ses en omrører til mørtel. Fra
lokale, hvor dette arbejde pågår, er der ingen dør mod
tilstødende lokale. Ca. 5 cm fra dørkarm står der dåser med
tomater og ca. 25 cm fra dørkarm ligger der sække med løg.
Der er synlige spor af støv på gulv i opvaskelokale. I løbet af
tilsynet bliver der forsøgt at sætte en støvvæg op, men denne
fremstår ikke effektiv, da den ikke slutter tæt. Ejer oplyser at de
vil stoppe arbejdet i dag og udføre det om natten.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi får det bragt i
orden.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.

X

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Der er ydet konkret vejledning om støvvæg, om beskyttelse af
fødevarer, rengøring og desinfektion.
1 time 15 min.
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Kontrolleret: Nedkøling af fødevarer efter varmebehandling eller endelig tilberedning.
Det indskærpes, at fødevarer skal nedkøles snarest muligt efter varmebehandling eller endelig tilberedning, og
at de skal nedkøles til en temperatur, som ikke indebærer nogen sundhedsfare.
Følgende er konstateret: i en fryser nedkøles der ris, som iflg. ejer er produceret i nat. Ved tilsynet, fra kl. ca. 14
måles temperaturen i ca. 7 kg kogte ris til 15 grader C, målt med indstikstermometer. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: dem smider vi ud.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomheden har en blæsekøler, der ved tilsynet er i brug. Ydet konkret vejledning om nedkøling af alle
fødevarer i blæsekøleren.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på bøde fra tidligere tilsyn. Forholdet er ikke bragt i orden. Bødeforelæg på 15.000
kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: i 2 køleenheder i salgsområde fremstår hylder, hyldeknægte, sider, kanter og bund samt
skuffer med ansamlinger af snavs, fedt, spildte og indtørrede madrester samt sorte belægninger af formodet
skimmel. I bunden under skuffer ses madrester med tydelige ansamlinger af formodet skimmel. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: vi får gjort ordenligt rent.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at
oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-nummer, iflg. cvr.dk.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede
sanktioner i brug under visse forudsætninger.
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