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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer, håndtering af

1

fødevarer under tilsynet, stikprøvevis målt temperatur i
kølemontre, kølerum og montre med varmholdelse af
fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Sorte belægning på vægge og gulv
under opvaskebord og bag ved opvaskemaskine. Kasser med
rengøringsartikler under opvaskebord, var snavsede med bl.a.
gule og hvide belægninger. På gulvet i kølerum ved delikatessen
stod der snavset vand i hjørnet nærmest dørene, når
kølrummet rengøres løber vandet ud i delikatessen og
lagerkølerum. Ved underkant af varmholdelsesdisk, samles der
snavs fra rengøring af kølerummet.
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.

X

Følgende er konstateret: Diverse rullevogne til transport af
fødevarer, havde sorte belægninger fra gamle fødevarer. Under
transportbåndet hen til pakkemaskine var der produktrester på
2 timer 45 min.
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stativ og rullerne. Underside af skærebord var hævesænkedelen belagt med op sprøjt fra rengøringen. Der er
sorte belægninger på nogle af hylderne i kølerummet. Emballlageskabe under delikatesseborde er snavsede
både udvendig og indvendig, bl.a. med fødevarerester.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg kan godt se det og vi får gjort rent i det hele.
*Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Der er taget billeder.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis gennemgået
virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse,
opvarmning, varmholdelse, nedkøling og opbevaring af fødevarer fra juni 2020 til dags dato.
Mærkning og information: Følgende kontrolleret: Mærkning af varmholdte leverpostejer, frikadeller og
færdigretter.
Følgende er konstateret: Der mangler brugsanvisning på varmholdte færdigretter, som informerer forbruger om,
hvordan en varmeholdt fødevare skal håndteres efter køb.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om gældende regler.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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