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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret: I
1

virksomhedens fryserum observeres mange kondensdråber på
loft. I hjørne af fryserummet har der samlet sig en stor isklump,
som hænger ned langs væg. Ligeledes ses en mindre isklump
ved rør under frysekøleren. Der ses lange isdråber langs væg.
Der observeres isdråber på flere kasser indeholdende
fødevarer, fordelt i fryserummet, især i midten, under
frysekøler og i hjørne
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. idet der er tale om
emballerede fødevarer
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand.
Følgende er konstateret: Forskellige rum, hvori der opbevares
fødevarer fremstår mangelfuldt rengjordte, især langs kanter
og hjørner: I kølerum, hvor der bl.a. opbevares frugt og grønt
ses påbegyndt skimmelvækst langs kanten på dør, i kanter og
hjørner under hylder. I mælkekøler fremstår riste foroven med
mange fremmedlegemer, støv og påbegyndt skimmelvækst;

X

ligeledes observeres flere mælkebakker med indtørrede
mælkerester og langs gulvkanter ses grå belægninger. I
mejerafdeling fremstår bagvæg af hylder pletvis med formodet
1 time 30 min.
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skimmelvækst; der observeres meget støv på rist på kølemøbel. Generelt fremstår kanter og lister langs gulv på
lager beskidte; især ved overgangen af dørerne til køle- og fryserum. Under paller i fryserum observeres meget
støv.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Flere døre på lager er mangelfuldt skadedyrssikret, bl.a. pga at de er beskadiget ved
fodlisten forneden. 2 af dørene har kun en fejeliste fornede, hvor det er muligt at stikke en kuglepen igennem.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomheden oplyser om ombygning af dagligvare afdeling i begyndelse af næste år. Vejledt generelt om
vedligeholdelse af lagerlokaler og inventar.
Indskærpelse fremsendt vedrørende vedligehold af frostrum.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret holdbarhedsmærkning af
10 forskellige sodavand, øl og chips.

23-10-2018

