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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Der forefindes sæbe og papirhåndklæde
til hygiejnisk vask og tørring af hænder, personalefaciliteter
hvor der ligeledes forefindes sæbe og papirhåndklæde,
opbevaringstemperaturer samt adskillelse af fødevarer i
samtlige køle- og fryseenheder.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Rengøring af produktionsborde, pølsesteger,
friture, vægge, gulve og hylder i grillen samt opvaskeområdet.
Hørt mundtlig: procedure for rengøring af slush-ice maskine
samt softicemaskine. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret stikprøvevis dokumentation for
udført egenkontrol for opbevaringstemperaturer siden sidste
besøg og til dags dato.
Kontrolleret at virksomhedens risikoanalyse er dækkende for
virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Det indskærpes, at virksomheden skal beskrive egenkontrollen
i et egenkontrolprogram. Indskærpelse fremsendes. Følgende
er konstateret: Der mangler dokumentation for udført

X

egenkontrol for nedkøling af pølser til pølsemix og
virksomhedens aktiviteter er ikke tilpasset. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Jeg troede at det var ok. Vi
1 time 15 min.
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retter op på det. Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
vejledning på bagsiden.
Virksomhedens indehaver oplyser, at han overtog virksomheden i maj måned efter sine forældre, samt at
ejerforholdet netop er ved at ændrede sig.
Følgende er konstateret: Virksomheden dokumenterer ikke temperaturer ved varemodtagelse. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden modtager
"temperaturstrimmel"/log fra leverandør, der opbevares sammen med fakturaerne.
Vejledt generelt om at Fødevarestyrelsens egenkontrolprogram kan benyttes. Vejledt konkret om, at der i
Fødevarestyrelsens egenkontrol forefindes blanket til dokumentation af temperaturer ved varemodtagelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret at der skiltes med, at allergene oplysninger kan fås ved forespørgsel.
Ingen anmærkninger.
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