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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret adgang til
1

hygiejnisk håndvask. Ingen anmærkninger. Kontroleret brug af
egnet og rent arbejdstøj - konstateret at den ene ekspedient
bar smykker og privat tøj under ekspeditioner. Vurderet som en
bagatel ved tilsynet. Vejledt generelt om regler for personlig
hygiejne, brug af beklædning fx brug af smykker når der
håndteres åbne fødevarer.
Det indskærpes, at varmebehandlede nedkølede
letfordærvelige fødevarer maksimalt må opbevares ved 5°C.
Følgende er konstateret: rullepølser, bacon, hvidløgsost og
andre bløde oste med kølekrav er lagt frem til salg forrest i
vognen i et område hvor der ikke er køl. Der blev målt
temperaturer p mellem 8,8°C og 10,5°C. Virksomheden kunne
ikke fremvise skriftlige procedurer for hvordan de sikrede at
ingen af fødevarerne lå i varmen i mere end 3 timer inden salg.
Der var et køleskab med flrere fødevarer som de fyldte op fra.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vareflow gør at
ingen er der i mere end 3 timer. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se

X

klagevejledning på bagsiden.
Vejledt generelt om regler for skriftlig procedurer for styring af
tid, når fødevarer med kølekrav opbevares uden før køl, samt
1 time 15 min.
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vejledt konkret om løsningsmuligheder fx tidsstyring med urskiver, labels, farvekoder.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af ostebussen. Ingen anmærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.
Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
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