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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Opbevaring,
håndtering og adskillelse af fødevarer ved produktion, ved
køle- og fryseopbevaring, temperatur i køle- og frysemøbler i
køkken, i fryselager og i køle- frysemøbler i tilvirknings- og
ekspeditionsafsnit, procedurer for sporbarhed på håndterede
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kødprodukter på frost gennemgået. faciliteter til hygiejnisk
håndvask og aftørring. OK
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret: Renholdelse af
tilvirkningsafsnit, inventar samt lagerkøleboks
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af
tilvirkningsafsnit, inventar samt lagerkøleboks
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: dokumentation for
varemodtagelse, temperaturopbevaring, opvarmning og
nedkøling er stikprøvevis gennemgået for perioden fra januar
2016 til d.d. OK
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed af Jensen

X

skinke, stegt kebab, oksestriplon, flåede tomater,
tomater,agurk, champignon, icebergsalat og citron via faktura,
nr 314245, faktura nr, 98437, faktura nr 654410, samt regning
1 time 30 min.
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for grønt leveret den 26. september 2016. Følgende er konstateret: der var ingen oplysninger om hvem
levereandøren var på leveranchen af grønt den 26. Virksomheden er vejledt om at regninger skal indeholde
oplysninger om levernandør navn, adresse og cvr nr. Forholdet anses som en bagatelagtig overtrædelse.Ingen
anmærkninger
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt CVR-nummer. OK.
Emballage m.v.: Kontrolleret anvendelse af emballege på fødevarer opbevaret på frost
Følgende er konstateret: skiver af bressola og parmaskinke opbevares i ikke fryseegnet plastposer
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at emballage der anvendes skal være egnet til opbevaring af de fødevarer der opbevares på
køl, fros og ved varmholdelse.
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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