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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret produktions
flow i køkkenet, samt adskillelse mellem råvarer og færdigvarer.
Foretaget temperaturkontrol i køleenheder med kød,
frikadeller og mejeriprodukter, samt kontrolleret om håndvask
er forsynet med sæbe og engangshåndklæder. Ingen
anmærkninger. Gennemgået procedurer for tilberedning af
retter med hakket kød. Ydet konkret vejledning om at retter
bestående af hakket kød opvarmes til en kernetemperatur på
75°C.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret hygiejnen i tilvirkningslokalet,
herunder gulv, vægge og loft, samt fedtfilter i emfang,
spækbrædder, køle- og fryseenheder, opvaskemaskine. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
termometer til måling af temperatur på og i fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
dokumentation af egenkontrolprogram, gennemførelse af

X

egenkontrolprocedurer og registrering af egenkontrollens
resultater. Følgende emner er kontrolleret uden
anmærkninger: Varemodtagelse, opbevaringstemperatur,
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produktionskontrol af fødevarer, herunder opvarmning og nedkøling. For periode 1.5 til 18.10.2015.
Risikoanalyse for varemodtagelse, opbevaringstemperatur, håndtering af frugt og grønt, adskillelse af fødevarer
og produktion af varmebehandlede fødevarer, herunder opvarmning og nedkøling, servering af fødevarer uden
opvarmning, samt tilvirkning af kolde retter. Vejledt om at dokumentationsfrekvens er i overensstemmelse med
virksomhedens egenkontrolaktiviteterne.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på fødevarer. Følgende fødevarer er kontrolleret: 3 kg hakket
oksekød, 13,5 kg oksemørbrad og 5,88 kg skinkeschnitzler, købt af danske virksomheder. Ingen anmærkninger.
Vejledt om nye regler vedrørende allergene oplysninger, herunder at virksomheden minimum skal skilte med at
oplysninger kan fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
Virksomheden er bekendt med klagerens identitet.
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