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Kontrolbesøget sker på baggrund af en anonym
forbrugerhenvendelse.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring og adskillelse af fødevarer i
køle- og fryseenhederne herunder temperaturkontrol.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af redskaber og
udstyr.
Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som
kommer i berøring med fødevarer, skal holdes ordentligt rene/
rent og om nødvendigt desinficeres.
Følgende er konstateret: I kølemontre hvor der blandet andet
opbevares sild og færdigpakket laks, ses der sorte
skimmellignende belægninger samt sorte prikker langs kanten
ved lågerne, der ses støvbelægning og indtørret hvide
belægninger langs gitteret i bunden, ved lågehåndtagen i
bunden, ses der skimmellignende langs kanten.
I kølemontre med mejeriprodukter, ses der skimmellignende
belægninger, støvbelægning, indtørret brune belægninger samt
kondensvand langs kanterne og ved lågerne og ved gitteret i
bunden.

X

I mælkekøleren ses der sorte skimmellignende belægninger på
opbevaringshylderen med fødevarer udbudt til salg.
Ved samtlige af kølemontrerne i butikken, ses der på
1 time 30 min.
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håndtagene mørke belægninger rundt i kanten.
I køleskabet med drikkevarer, der står ved kassen, ses der hvide skimmellignende belægninger langs kanten ved
gummilisten i bunden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Gummilister. Følgende er konstateret: Gummilisterne ved kølemontren
med sild og færdigpakket laks er i stykker. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om vedligeholdelse.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse og opbevaringstemperatur for perioden januar
2022 til d.d.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Der er foretaget fotodokumentation på dagens kontrol.
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