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Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym
forbrugerhenvendelse.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at alle der
arbejder på steder hvor der håndteres fødevarer skal iagtage
en høj grad af personlig renlighed. Følgende er konstateret:
Den tilsynførende har set at personalet ikke vasker hænder
efter kundeekspedering, herunder modtagelse af penge.
Personalet tager handsker af inden kundeekspedering og nye
handsker på efter. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Det har vi ikke tænkt over før. Indskærpelse
medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr. Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør,
som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt
rene. Følgende er konstateret: Opvaskemaskine ses med tørre
hvide/rødlige/brune belægninger på skuffeudtag samt på
dørens kanter. Virksomheden havde ingen bemærkninger. Der
er medtaget billeddokumentation. Indskærpelsen medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages,

X

se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er konstateret: Ydersider af køleskabe ses med
hvide/fedtede belægninger, bund i grøntkøler ses med
50 min.
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produktrester, håndtag på køleskabe og skuffer ses med fedtede hvide belægninger, der ses spindelvæv i loftet
over køleskabe i produktionen samt på gitter der lukkes ned om aftenen, der ses kaffepletter på dør ud til
vaskerum og på skuffehåndtag, der ses grå/mørke støvplamger på udluftning over produktionsbord.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for renhold. Billeddokumenation er medtaget.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: vedligehold generelt. Følgende er konstateret: Vandhane ved håndvask
er lappet med malertape og tape, håndtag til grønkøler er lappet med gaffatape, opvaskemaskinens bund er
holdt sammen af gaffatape, dør til vaskerum ses med slid i bund således at der er adgang til råt træ. Efterspurgt
virksomheden for vedligeholdelsesplan, vikrsomhedens vedligeholdelseplan dækker ikke ovenstående.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt
om vedligeholdelse. Billeddokumenattion er medtaget.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse og opbevaringstemperaturer fra januar til d.d.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
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