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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret uden
anmærkninger: Temperaturer i kølediske i butik, salatbar samt
1

kølerum. Håndvaske er forsynet sæbe samt engangsaftørring.
Gennemgået procedure for opvarmning og nedkøling.
Hygiejne: Rengøring: Virksomheden politianmeldes.
Følgende er konstateret: Slagterafdelingen fremtræder flere
steder snavset. Der kan ikke foretages hygiejnisk håndvask, da
sæbedispenser, vask og engangsaftørring fremtræder snavset
med støv og fedt. Ved siden af håndvasken hænger en
brandslukker, som er støvet og har stænkpletter efter
håndvask, Produktion/pakkebord fremtræder med madrester
og indtørret snavs/fødevarer. Her på ligger ny emballagebakker
til kød mm sammen med rengøringsmiddel. Ovn fremstræder
med gamle madrester på plader samt fedt, skidt og krummer i
ovnrum og på gummilister samt stativ, som ovnen står på.
Stålbeholdere til poser mm, som hænger på disken fremstår
med indtørret snavs og madrester. I kølerummet er rullebord
samt stikvogn og hylder snavsede og med madrester. På gulvet
ligger der indtørrede rejer og flere spande fremstår på
udvendig side og bund med marianade, som løber ned af
spandene.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får det gjort
rent - jeg kan godt se at det ikke er godt nok.
1 time 30 min.
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Under kontrollen er forskellige løsninger drøftet - evt. dokumentation af rengøringens udførelse. Virksomheden
oplyser, at der i dag opstartes en hovedrengøring.
Der er taget fotos til dokumentation.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaringstemperaturer for køl og frost,
opvarmning og nedkøling af fødevarer fra 1. januar 2022 til dags dato (stikprøver).
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de
seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under
visse forudsætninger.
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