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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på forbud fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.
Der nedlægges forbud mod markedsføring og produktion i hele
virksomheden. Forbuddet træder i kraft straks. Skriftligt forbud
er fremsendt med posten og til virksomhedens eboks.
Følgende er konstateret: I virksomhedens produktionskøkken
havde virksomheden opbevaret diverse åbnede frugtgrød og
marmelader i spande ved stuetemperatur. I næsten tom spand
med æblegrød var der hvide plamager på overfladen af
æblegrøden. Åbnet solbærsyltetøj blev målt til 25.1 grader med
kalibreret indstikstermometer og 27.9 grader med kalibreret
rumluftføler. Målingerne blev starten kl. 17.38 og afsluttet kl.
17.50. Jf. producentens anvisninger, skal diverse frugtgrød og
marmelader opbevares ved 5 grader efter åbning. I ene
køleskab med grøntsager og frugt var der rådne vindruer og i
køleskab i baglokalet blev der fundet en pakke toast og et
hjemmebagt brød med synlige hvide/grønne plamager i vækst.
Diverse pander i køkkenet fremstod med gamle fedt/olie rester
og spildte fødevarer. På gryde var synlig indtørret sovs og i
cylinder med kødgafler lå der en klat gammel hvidløgssmør.
I bæger hvori indstikstermometer blev opbevaret, som stod
under emhætten, var der en klat olie/fedt som spidsen af
termometeret stod i.
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Opvaskemaskine fremstod med ansamlinger af slimede belægninger i rammen hvor lågen går på og spulehoved
fremstod delvist tilstoppet. Rene gryder og service i reol ved siden af opvaskemaskine fremstod med rester af
sauce og små fødevarestumper og i den ene rene gryde lå der stumper fra en død flue. Ovnen fremstod med
fedted brunlig væske i bagerste hjørne af ovnen.
I ikke skadedyrssikret omkringliggende drivhus, blev der fortsat opbevaret engangsservice, hvor yderemballagen
var brudt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg acceptere ikke et forbud og afgørelsen er mere personligt end
fagligt begrundet.
Fotodokumentation af forholdene er optaget.
Fulgt op på administrativt bødeforlæg fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har holdt lukket og afventet Fødevarestyrelsens kontrolbesøg.


