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Fremvist og gennemgået retssikkerhedsblanket.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret:
1

Under produktion anvendes vask beregnet til håndtering af
fødevarer til vask af hænder. Hygiejnevasken er placeret så den
ikke er nemt tilgængelig og i vasken ligger reservedel til
røremaskinen som er placeret skrå foran hygiejnevasken.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at gøre hygiejnevasken let tilgængelig så
den kan bruges i forbindelse med vask af hænder.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaring af
fødevarer på køl, frost og tørvarelager.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler og
udstyr, som kommer i berøring med fødevarer.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Alt udstyr, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes
ordentligt rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Flere steder fremstår vrksomheden

X

utilstrækkeligt rengjort. Bl.a. kan nævnes:
- I kølerum ses formodet skimmel i form af hvide pletter på
dørhængsler til frostrum samt på afløbsrør ved kondensator i
1 time 35 min.
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frostrum.
- Pålægsmaksine fremstår beskidt med små stykker af pålægsrester - det er oplyst at den er rengjort efter
dagens arbjede med pålæg.
- Bagdør fremstår med sort plamage omkring håndtag.
- Kondensator i kølerum fremstår støvet.
- Stativ i frostrum fremstår beskidt omkring hjul og på "ribber".
- Dørkarm til lagerlokale fremstår beskidt.
- Frostbokse trænger til afrimning.
- Gummilister i koldjomfru fremstår med sort slim.
- Væg ved skydedør til kølerum fremstår beskidt.
Der er billededokumentation.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får gjort rent - det var planlagt til i dag.
Indskærpelse 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 forvaremodtagelse, opbevaring, varmebehnadling, nedkøling og
varmeholdelse for 2022 til dags dato.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
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