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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur af fødevarer på
1

køl og frost. Virksomheden har gjort rede for god håndhygiejne,
herunder vask af hænder samt udskiftning af handsker.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr samt rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene samt at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som
kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/
rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: Lynhakker fremstår flere steder med
belægninger, både kalk- og fødevarebelægninger ved knive og
andre produktberørende steder, samt ved overflader, kanter og
hjørner omkring. I pølsestopper ses tydelige rester af kød, både
i tragt samt i samling, hvor der desuden ses påbegyndende rust
enkelte steder. Computertastatur fremstår med tydelige
belægninger, ligeledes fremstår emballeringsmaskine
udvendigt med kalk- og fødevarebelægninger, som er direkte
ved siden af bord, hvor der skæres kød. Hylder med bl.a.
krydderier i tørvarelager fremstår med fødevarerester, direkte

X

på og under produkter. Gulv under hylder fremstår med
fødevarester.
Der er taget fotodokumentation.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får gjort rent.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af inventar og lokaler.
Følgende er konstateret: Skærebræt fremstår delvis med påbegyndende ridser. Gulv i kølerum fremstår med
misfarvninger. Virksomheden oplyser, at gulv regelmæssigt rengøres, men at det er svært at se rengøringseffekt
grundet misfarvningen.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for vedligeholdelse, vejledt konkret om løsningsmuligheder.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Tilgængelighed af virksomhedens
risikoanalyse. Gode arbejdsgange ifm. god håndhygiejne.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
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