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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Bødeforelæg fremsendt,
5.000 kr. Følgende er konstateret: 3 spande med
1

salatmayonaise og 1 spand med pølse ketchup i kølerum
opbevares direkte på gulvet samt pose med gulerødder. 2
spande med kartoffelmel, 1 dunke med fritureolie og 1 dunk
med soyasauce opbevares på gulvet på lageret. Stor balje på
gulvet i køkkenet med optøede kyllinger. Der er vejledt om
kontaminerings muligheder ved fødevare direkte placeret på
gulvet, som senere muligvis vil blive placeret på bordet eller
andre steder hvor man arbejder med fødevare. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: vi er i gang med rengøring af
kølerum, derfor er varene placeret på gulvet.
Bødeforelæg fremsendt, 5.000 kr. Følgende er konstateret: Dør
til forrum til toilet stod åben ved start af tilsyn, hvorefter
virksomheden lukkede døren. Dør til toilettet lukker ikke tæt
ca. 4 cm åbning. Toilettet er repareret siden sidste besøg, så
det bliver derfor brugt af personalet dagligt. Lige udenfor
toiletområde opbevare virksomheden 1 spand med gulerødder
og 1 spand med løg, begge uden låg. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Døren kunne ikke repareres da
bygningen er for gammel.

X

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af køkken og
grillområde. Følgende er konstateret: Kanter på væg er fedtet
1 time 45 min.
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og den ene hylde på samme væg har belægning af fedt og område ved udsugning i den ene halvdelen var belagt
med fedt. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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: Øverst hylde i kølerum er afskallet og belagte rust. Rusten smitter af på beholder med
fødevarer, som er placeret lige oven på.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: De vil male hylden og fjerne rusten. bemærkninger.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret tilgængelighed af dokumentation for egenkontrol.
Det indskærpes, at dokumentation for egenkontrollens gennemførelse og resultater til enhver tid skal kunne
fremvises på Fødevarestyrelsens anmodning.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for udført egenkontrol, da den
ansvarlige for udførelse af dokumentation ikke var tilstedet og ejeren havde ikke adgang til computer, hvor
egenkontrollen dokumenteres.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af rapport.
Følgende er konstateret: Kontrolrapporten fra sidste tilsyn med en glad smiley var faldt bagved corona skilt ved
indgang til virksomheden og var dermed ikke synligt for forbrugeren.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
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
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sanktioner i brug under visse forudsætninger.
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