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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gennemgået
procedure for sous vide produktion ved 56 grader C.
Virksomhedens vakumposer til sous vide produktion, kan iflg.
mærkning anvendes fra 40 grader C - 90 grader C i op til 2
timer. Virksomheden sous vide behandler bøffer i op til 56
grader C i 3 timer. Virksosmheden oplyser at de straks vil
anskaffe poser med en længere tidsbelastning. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt materialer der
kommer i kontakt med fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Produktionsområder (lokale, inventar). Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på påbud fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Egenkontrolprocedure samt
risikoanalyse for sous vide produktion af udskårne bøffer ved
56 grader C. Der er vejledt generelt om procedure for sous vide
produktion af fjerkræ og andre kødtyper.
Vejledt om kontrol ved stikprøvevise målinger af sous vide
X

produktion, herunder vandtemperatur og indstiksmålinger
samt målinger i toppen af karet kontra i bunden.
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Det indskærpes, at virksomheden skal gennemføre og dokumentere effektive overvågningsprocedurer af kritiske
kontrolpunkter. Egnet måleudstyr skal være tilgængeligt. Følgende er konstateret: Virksomheden havde kun et
infrarødt termometer, hvilket ikke virkede under tilsynet og hvor batterierne var rustne. Der fandtes intet
indstikstermometer til bl.a. opvarmning og nedkøling af saucer m.m. Opvarmning og nedkøling er udpeget som
kritiske kontrolpunkter i virksomhedens egenkontrolprogram. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil
indkøbe egnet måleudstyr. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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