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Fødevarerejseholdet har idag udført opfølgende kontrol i
1

virksomheden. Fremvist retsikkerhedsblanket, samt oplyst om
betalingsbekendtgørelsen.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: kontrolleret
opbevaringstemperaturer i kølerum med lammekroppe og
salgsdisk, ingen anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af kølerum 2, 3
og 4. Kølerum 2 var tømt i forbindelse med kontrollen og
rengjort. Renholdelse af loftsektioner og køleribbe på blæst
kølere, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Lager lokalet på loftet.
Det indskærpes, at lokaler hvor der findes fødevarer, skal
holdes i god stand.
Følgende er konstateret: lager på loftet har størere huller i
gulvet hvorved der er mulighed for at fødevarer som
håndteres/opbevares i salgsdisk lige neden under udsættes for
kontaminering, ligeledes fremstår lokalet rodet og som
opbevaring af andre ting end fødevarerelaterede produkter
bildæk med mere.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
går straks igang med at udbedre og oplyser, at det vil der være

X

styr på i løbet af en uge højest.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
1 time 20 min.
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Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse for virksomhedens produktion.
Det indskærpes, at virksomheden skal kunne fremvise en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomhedens risikoanalyse kan ikke fremvise en risikoanalyse. I forbindelse med
kontrollen er der fremvist dokumentation for opbevaringstemperaturer og varemodtagelse for perioden uge 1uge 6. ingen anmærkninger
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden er vejledt om at der på fødevarestyrelsens
hjemmeside kan hentes hjælp i forbindelse med udarbejdelse af risikoanalysen. Virksomheden oplyser at de
hurtigst muligt vil få den udarbejdet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt op følgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende produkter. Lever, lammehoveder og hele lam,
der er i forbindelse med kontrollen sammenholdt oplysninger på faktura med optælling i virksomhedens lager
og udsalgsdisk. ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om at det ikke er nok med stk. angivelse for lever og hoveder, men at der også skal være vægt
angivelse.
Fulgt op på påbud den 5 februar 2018. Lammehovederne blev i den forbindelse destrueret. ingen anmærkninger
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af okse-/kalvekød. KOntrolleret at oksekød
herunder kalvekød skal være opmærket i henholdt til reglerne for obligatorisk oksekødsmærkning i alle led af
produktion og markedsføring. Følgende er konstateret: oksekød i salgsdisk er opmærket med fjedringsbilletter,
disse er sammenholdt med sporingsrapportsoplysninger fremvis digitalt fra slagteriet. Ingen anmærkninger.
Fotodokumentation er optaget i forbindelse med kontrollen.
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