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Fotodokumentation er taget.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret:

1

Virksomhedens indretning og forhold omkring placering af
toilet.

1

Følgende er konstateret: Dør til toilet stod åben.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om reglerne.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Opbevaringstemperatur samt faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Hygiejne: Rengøring:
Virksomheden politianmeldes
Følgende er konstateret: Butik: Kummefryser i kundeområdet:
Der er flere døde fluer i bunden af fryseren. Udvendigt på
kummefryseren er plastrist med sorte belægninger af støv.
Vægte er med belægning af indtørret fødevarerester og støv
udvendigt ved plastarm. Lampe fremstår med indtørret døde
hvepse.
Baglokale: Gulvriste flere steder i virksomheden fremstår med
gammelt snavs og kødrester. vacuum pakker fremstår snavset

X

og med indtørret kødrester, hylde over opskæringsbord
fremstår beskidt. Gulv langs kanter fremstår snavset. Kanter i
kølerum samt håndtag fremstår snavset. Håndtag ved dør
1 time 30 min.
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kølerum er snavset. Sæbebeholder ved håndvask er med sorte belægninger.
Bagudgang udenfor: Her er der et vådt stofhåndklæde ved dørtrin og på trappe. Håndklædet er beskidt og der
er meget støvet og beskidt ved trappen og indgang til virksomheden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden kan godt se der ikke er rent og vil stramme op på
rengøring.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: For perioden sidste tilsyn og til dags dato er der kun dokumentation for
varemodtagelse den 20. september 2021 og opbevaringstemperatur for køl og frys den 13. september og 20.
september 2021 frekvensen er 1. gang om ugen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der er opbevaret hjemme.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er konstateret: Virksomheden har en fryser med færdig pakket fødevarer
som sælges over flere dage. Der mangler de obligatoriske mærkningsoplysninger.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt om kravene til mærkning af færdigpakkede fødevarer som sælges over flere dage til den endelige
forbruger herunder at det skal være mærket med de obligatoriske.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt cvr- og p- nummer via. <http://www.cvr.dk>: Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser at, der vil ske ejerskifte inde for kort tid.
Varestandarder: Kontrolleret varestandarder på handelsnormer på fersk fjerkræ. Ingen anmærkninger.
Vejledt omkring reglerne for varestandarder på handelsnormer på fjerkræ, virksomheden oplyser at en sjælen
gang i mellem indkøbes der fersk kylling fra Tyskland som derefter indfryses til salg som frosset kylling.
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