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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
fødevarer i køl, frost og bakeoff- område. Konstateret at der er
fluer i mindre omfang i butik især ved område omkring
kølediske. De fleste fødevarer i butikken er pakket ind undtaget
en mindre antal frugt og grønt. Virksomheden har procedurer
for at alle brød efter bagning indpakkes inden de sættes på
brødhylde, og kager opbevares i lukket glasmontre. Målt
temperatur i køl og frost. Konstateret at temperatur i køledisk
med mayosalater, få pakker pålæg, 2 bøtter skyr og kærgården
er for høj, idet der er målt 9 grader. Kærgården, der er sat i
køledisk i dag, flyttes til anden køledisk og øvrige varer
vurderes/ kasseres. Kølevarer opbevares i andet køleskab med
korrekt temperatur fremadrettet. Vurderet som bagatelagtig
overtrædelse, da der er tale om få varer og Kærgården kun har
stået i disken kortvarigt. Ok. Vejledt konkret om opbevaring af
fødevarer fri af gulv i butik og kølerum.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af butikslokale, køl
og frost. Virksomheden oplyser at der støvsuges 3 gange om
dagen for at reducerer antallet af fluer i butik. Kølemøbler og
X

vægge afvaskes flere gange om ugen. Ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at yderdøre lukker tæt

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

1 time 15 min.

Kontrolrapport
Hanstholm Camping
Butik
Hamborgvej 95
7730 Hanstholm
15205776

side 2 af 2

til sikring mod adgang for skadegørere. Virksomheden oplyser at de i perioder har problemer med fluer fra
nærliggende minkfarm. Der er etableret flere tiltag for at afhjælpe problemet bl.a. ved at støvsuge fluer op flere
gange om dagen og opsat fluefanger. Ok. Vejledt konkret om lukning af yderdør til transportområde mellem
fryser og butik, eller isætning af dør med insektnet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger
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