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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur og adskillelse af
fødevarer i køle- og fryseenheder. Procedurer for opvarmning
og opbevaring af stegt kylling, okse og lammekød herunder
korrekt brug af termometer.
Kontrolleret: Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænderne. Det indskærpes, at der skal være et tilstrækkeligt
antal håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt
beregnet til håndvask. Håndvaskene skal være forsynet med
rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænderne. Følgende er konstateret: Ved
kontrolbesøgets start var håndvask ikke tilgængelig, denne var
blokeret af kasse med tomme dressing beholdere ydermere var
håndvasken ikke forsynet med håndsæbe til hygiejnisk vask af
hænder. Der blev produceret fødevare under kontrolbesøget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det retter op på
med det samme. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.

X

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: køkken,
stegesektion, emhætte, ovn og produktbærende overflader.
1 time 10 min.
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Kontrolleret rengøring af redskaber og udstyr. 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: Gummilister i låger og skuffer ved kølebordene i produktionsområdet fremstår alle med ældre
produktrester samt hvidlige og mørke belægninger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det retter vi op på. Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
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: Gummilister i låger og skuffer ved de 3
køleborde i produktionsområdet fremstår alle med revner og skader. I skufferne hænger der store stykker af itu
revet gummilister ud over beholdere med utildækket rå kød
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det retter vi op på. Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte
opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring, varmebehandling, varmholdelse
og nedkøling for perioden august 2021 til d.d.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Der taget fotodokumentation under kontrolbesøget.
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