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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Adskillelse af forskellige råvarer. Der er
1

konkret vejledt om tildækning af kager til romkugler.
Kontrolleret adgang til håndvaske faciliteter, ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg fremsendt på 10.000 kr.
Følgende er konstateret: Manglende rengøring i butik og i
bageri.
I butikken: Der findes en del produktrester og støv på overflade
af disk, samt rundt ved køkkenskabe. I området tilvirkes bl.a.
sandwichs og håndteres leverpostej/flæskesteg. I skab under
håndvask findes hvide rengøringsrester, skidt, støv og sand i en
balje, som kommer fra opfejning fra gulv. I område med
kaffemaskine findes der støv på diverse engangsbestik og
produktrester på kaffemaskine.
I bageriet: I håndklædeholder ved håndvask fandtes der sort
indgroet skidt indvendigt. På mellager findes spindelvæv på
loft, i aflang loftlampe findes mange døde bier (der er gået hul i
lampeskærm), på hylder med mel findes mange melrester på
hylder og gulv, på væg hvor der opbevares margarine findes en
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del produktrester på væg, på gulv i fryserum findes mange
produktrester. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Vores faste rutine omkring rengøring af disk ved sandwich er
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hver lørdag. Den er nok smuttet i lørdags. I bageri kan medarbejder godt se lidt mangler, men medarbejder
kender ikke til deres rutine i forhold til rengøring. Medarbejder kender kun til rengøringen i butiksdelen.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler og udstyr.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal være udformet og være fremstillet af
sådanne materialer og holdes i en sådan stand, at risiko for kontaminering reduceres mest muligt.
Følgende er konstateret: manglende vedligeholdelse: på en røremaskine er maling brudt op og maling skaller af
og der findes rustpletter. På holder til dejkrog findes rust/indgroet produktrester. Materialet hænger i flager fra
holder over rørekedel. I butikkens diskområde under håndvask findes opbevaring af rene viskestykker og
karklude. Bagvæggen i området er brudt op ind til mursten. Der er synlige rør, fugeskum og murbrokker, samt
drys herfra. Virksomhedens skærebrætter (4 stk.) fremstår slidte med grønne og- eller sorte belægninger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ja kan godt se det.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden. Der er generelt vejledt regler for vedligeholdelse samt der er konkret vejledt om beskyttelse af rene
viskestykker og klarklude.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for kritiske kontrolpunkter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Der er medtaget billeddokumentation.
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