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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Håndvask med sæbe og papir i gårdbutik

1

og pakkerum, opbevaring og adskillese i køleskab i gårdbutik
samt fryser på lager, hørt mundtlig procedure for transport af
kød hjem fra slagter, hørt mundtlig procedure for
opvarmning/varmeholdelse af mad på
markeder/arrangementer.
Virksomheden har en fucksvans med lettere rust ansamling.
Vurderes som en bagatelagtig overtrædelse ved dete tilsyn.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Pakkerum og køkken i gårdbutik. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Vedligeholdelse af pakkerum herunder
vaccuummaskine, borde, gulv, vægge og loft. Kontrolleret
vedligeholdelse af frysere i butik. Følgende er konstateret: På
lager/laden hvor frysere opbevares er der stort hul i væg ud til
det fri så der ikke er skadedyrssikret. Virksomheden oplyser de
vil sætte net for hullet til sikring mod skadedyr. Forholdet
vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.

X

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Set stikprøvevis dokumentation for udført
egenkontrol på varemodtagelse, opbevaringstemperatur og
2 timer 25 min.
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opvarmning fra sidste tilsyn og frem til dags dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter, Pølser for mærkning af allergene ingredienser. Ingen
anmærkninger.
Der er kontrolleret for sporbarhed på kød, herunder ungkvæg. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Der mærkes med egen økologisk produktion på stort skilt over fryser med færdigpakket
kød. Virksomheden oplyser de vil ændre mærkningen på skiltet. Forholdet vurderes som en bagatelagtig
overtrædelse.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt CVR- og P-nummer. OK.
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.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af oksekød. Følgende fødevarer er kontrolleret
uden anmærkninger: Farmerbøf.
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