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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der nedlægges forbud mod
produktion og markedsføring. Forbuddet træder i kraft straks.
Skriftligt forbud fremsendes.
Følgende er konstateret: Ved dagens tilsyn blev der konstateret
at rengøringsniveauet i virksomheden ikke var tilstrækkelig.
Følgende mangler på rengøring blev konstateret. På gulv i
produktionsområde og i kølerum og på tørvarer lager var der
store plamager af snavs, produktrester og snavset vand. På alt
inventar var der fedtede gule og mørke belægninger af
indtørret fedt og produktrester. Skæreplade, gryder, udstyr som
spande gastrobakker, køkkenredskaber, røde slagtekasser,
produktionsudstyr som pølsestopper lynhakker var der
produktrester og mørkebelægning. Fryse bokse var ikke rene.
Spande med opbevaring af en gryderet var med gamle
produktrester og sorte fedte belægninger udvendig og øverst
indvendigt.
Vedligeholdelse i virksomheden var ikke tilfredsstillende,
følgende blev konstateret: Gulv er under reparation der lå løse
skaller af den gamle epoxy belægning på gulvet. Flere steder
fremstod gulvet med en ru beton lignende overflade der ikke
var rengøringsvenlig og var absorberende.
X

På bord i produktionsområde stod der ca. 46 smurte sandwich
boller med div pålæg. flæskesvær og kogte hamburgerrygge, en
1 time 45 min.
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gryde med sovs. i kølerum blev der opbevaret div fødevarer herunder dåser med sur varer, varmebehandlede
nedkølede letfordærvelige fødevarer som hakkebøffer, sovs i gryder, gryde retter og røgvarer (bacon,
spegepølser). Disse fødevarer var ikke tildækket hvilket kan medfører risiko for kontaminering fra eks. dåse
survarer med skimmel samt røgede gedekøller med et tydeligt lag af grøn og hvid langhåret skimmelvækst.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Fotodokumentation er optaget under kontrolbesøget.
Virksomheden er vejledt om, at Fødevarestyrelsen vil stille betingelser for ophævelse af forbud. Virksomheden
er vejledt om, at ophævelse af forbud sker på Fødevarestyrelsens kontrolbesøg.
Hygiejne: Rengøring: Fulg op på indskærpels fra forrig kontrolbesøg forholdet er ikke bragt i orden, Forbud se
under håndtering af fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg forholdet er ikke bragt i orden.
Forbud se under håndtering af fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation at egenkontrollens gennemførelse og resultater
Bøde fremsendt på 5.000 kr. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumenteret egenkontrol for
opvarmning og nedkøling samt varemodtagelse siden senneste kontrolbesøg. Frekvensen i
egenkontrolprogrammet er fastsat til månedlig for opvarmning og nedkøling og ugentlig for varemodtagelse.
Opbevaringstemperatur er dokumenteret den 1. november 2021 og kun denne ene gang siden seneste
kontrolbesøg. Frekvens er fastsat til en gang pr måned.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
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