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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer for opbevaring af fødevarer,
herunder opbevaring af fødevarer på køl og frost.
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Kontrolleret at fødevare opbevares så risiko for kontaminering
mindskes til mindst muligt.
Følgende er konstateret: i grøntkøleren over krydderurter ses
der vand som drypper ned i fødevarerne med risiko for
kontaminering. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt om at fødevare beskyttes mod kontaminering.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg fremsendt på 20.000 kr.
Følgende er konstateret: på lageret hvor der opbevares ost ses
der skidt i hjørner og langs gulv kanten. I grønt kølerum ses der
sorte skimmellignende belægninger i loftet over blæseren. På
lager gulv hvor der opbevares øl ses der mørke klisteret
belægninger. I salgsområdet ved saft ses der stænk af gule
belægninger på væggen og på inventar omkring. I grønt køler
og køler med æg ses der i sorte udblæsning filter hvide
belægninger, ovenpå filter ses der mug. I reol hvor der

X

opbevares juice på køl ses der mug i bakken som juice står i. På
fronten af låger ind til mælke køleres ses der belægninger på
låger og på listen langs gulvet, der ses ligeledes belægninger på
1 time 15 min.
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hylder hvor der står fødevare på. Der er foretaget foto dokumentation på kontrolbesøget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi gjort rent med det samme.
Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået mundtlige procedure for varemodtagelse af frugt og grønt, ingen
anmærkning.
Varestandarder: Kontrolleret kvalitet af frugt og grønt udbudt til salg.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret varesortiment i frugt og grønt er af god
handelskvalitet.
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