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Kontrolrapporten er ændret den 28.06.2022
Hygiejne: Rengøring: Stikprøvevis kontrolleret renholdelse af
køkken med inventar herunder opvaskemaskine, ingen
anmærkning.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger
til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret i bag lokalet stod vinduet åben og
uden opsyn fra medarbejder. Derved er der ikke tilstrækkeligt
sikret mod skadegører
Virksomheden havde følgende bemærkninger De vil få sat et
net op for vinduet.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Følgende
er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise
dokumentation for varemodtagelse. I det elektroniske
egenkontrolprogrammet står der at virksomheden opbevare
X

dokumentation af varemodtagelse i selvstændig mappe. Der
forefindes ingen dokumentation i mappen. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Hun modtag ikke fødevare da
1 time 15 min.
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chaufføren selv kom med is og havde adgang til fryseren. Medarbejder oplyste senere på kontrolbesøget at de
handlede andre kølekrævende fødevare selv. Bødeforelæg på 5.000 kr. fremsendt.
Kontrolleret at virksomheden følger sine skriftlige egenkontrolprocedurer.
Det indskærpes, at virksomheden skal indføre, iværksætte og følge faste procedurer, som er baseret på
HACCP-principperne. Følgende er konstateret, I virksomhedens egenkontrolprogram står der at virksomhedens
frosne fødevare opbevares ved -18 grader. I kage fryser er der målt med kalibreret indstiks termometer en
temperatur på - 9,4 i kagen på 2 øverste hylde. Der er målt en omgivelses temperatur på 10,4 grader. Der er
dokumenteret på virksomhedens sidste måling en omgivelses temperatur på 19,7 Virksomheden havde følgende
bemærkning, vi vil se om vi kan skrue yderlig ned.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse af kontrolrapport på egen hjemmeside.
Virksomheden politianmeldt.
Ved kontrol af visning af kontrolrapport på egen hjemmeside, linker virksomheden til en kontrolrapport fra den
25-08-2021 med kontrolresultat 1. Det seneste kontrolbesøg er fra den 18-05-2022 med kontrol resultat 4.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vil jeg sige videre til chefen.
Politianmeldelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
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