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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
1

fødevarer under produktion, herunder opbevaringstemperatur,
tildækning og adskillelse samt faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænder. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har redegjort for procedurer ved nedkøling af
fødevarer, specifikt rullepølse.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Væg, loft foran blæser samt
loftlamper fremstår med sorte og rødlige skimmellignende
plamager i vækst. Dør og karme ind til kølerum fremstår
ligeledes med rødlige skimmellignende plamager i vækst. Væg
ved døren er beskidt med mørke plamager. Væggen er af et
materiale der ikke har en glat og vaskbar overflade.
Billeddokumentaion er medtaget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er bekendt
med problemet og gør ekstra rent.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Konkret vejledt om øget frekvens for rengøring af lokaler og

X

inventar med skimmellignende plamager. Generelt vejledt om
at overflader skal fremstå velvedligeholdt og vaskbare.
1 time 10 min.
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Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret dokumentation af temperaturkontrol ved
varemodtagelse, opbevaring, varmebehandling, varmholdelse og nedkøling fra marts 2021 til d.d. Ingen
anmærkninger. Konkret vejledt om at overholde de fastsatte frekvenser for dokumentation af varmebehandling
og nedkøling.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Konkret vejledt om ophængning af kontrolrapport ved begge indgangsdøre.
Drøftet ophængning af kontrolrapport på væg i vindfang uden anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Virksomhedens risikooplysninger er opdaterede.
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