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Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym
forbrugerhenvendelse.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænder, stikprøvevis kontrolleret opbevaringstemperaturer i
virksomhedens køleenheder, adskillelse af kølekrævende
fødevarer samt mundtlig procedure for håndtering af
varemodtagelse samt procedure for håndtering af optøning
herunder redegør virksomheden for optøning på køl.
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/rent og om nødvendigt desinficeres samt at lokaler, hvor
der findes fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: Virksomhedens emfang fremstår med
klistrede olie belægninger langs kanten på emfanget der
hænger over virksomhedens grill område, i grøntsagskølerum
ses der skimmellignende belægninger på kølergitter samt
øverste hylder i forlængelse af kølergitter, under kølergitteret

X

er der en opsamlingsbakke som fremstår med produktrester,
snavs og vand, der syner af ældre dato, på gulvet ved indgang
til virksomhedens kølerum på lager ses der sorte plamager
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samt indtørrede madrester, i virksomhedens køleskab med opbevaring af mælk, fløde og saft under håndvask
ses der skimmellignende vækst på lister samt indtørrede produktrester, i køleskabet under grill ses der
skimmellignende vækst på gummilister samt ansamlinger af brune klistrede/fedtede belægninger, oven på
virksomhedens ovn ses der støvansamlinger samt der i en stak af tallerkener ses ansamlinger af vand, gulvet i
produktionsområdet fremstår fedtet og glat. Foto dokumentation medtaget.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelseog opbevaring i perioden
april 2022 til dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
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