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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
1

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
indretning af virksomheden, personlig hygiejne,
skadedyrssikring, sporbarhed samt obligatoriske
mærkningsoplysninger
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer for opbevaring af fødevarer,
herunder opbevaring af fødevarer på køl og frost. Vejledt om
opløft af fødevare så det ikke er placeret på gulvet for at
mindste risiko for kontaminering til mindst muligt.
Kontrolleret mulighed for håndvask i forbindelse med bageri,
følgende er konstateret, virksomheden har afblændet
håndvasken i bageri og bruger vasken på lageret, håndvasken
er ikke tilstrækkeligt renholdt på kontrolbesøget. Det er
vurderet at virksomheden godt kan indarbejde procedure som
er dækkende for hygiejnisk håndvask da der kan foretages
håndvask inden fremstilling af bagerbrød. Vejledt om at der
skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er
hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask.

X

Håndvaskene skal være forsynet med rindende varmt og koldt
vand og faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne.
Kontrolleret affaldshåndtering, følgende er konstateret. På
1 time 30 min.
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lager hvor der fødevare i form af drikkevare opbevares der affald i form af flaske pant. Forholdet vurderes under
de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt omkring regler for at affald ikke må
ophobes i fødevarelokaler.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: i loftet på lageret er der blottet bygningsmateriale i form af isolering. Loftet er
fremstillet i rå træ med manglende plader så der er udsigt til tagplader. Hylder er flere steder i rå træ eller plader
som er rustne. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden så sådan ud da vi overtog den,
fødevarestyrelsen har ikke tidligere sagt nævnt noget på kontrolrapportene. Indskærpelsen medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse er
dækkende for varemodtagelse og opbevaring.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Virksomheden er indplaceret i risikogruppe lav og er omfattet af Stikprøvebaseret på baggrund af de aktiviteter
virksomheden har oplyst, med de justeringer der blev konstateret ved kontrolbesøget dags dato.
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