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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedure for
nedkøling af fødevarer, virksomheden har mundtligt redegjort
herfor. Kontrolleret adskillelse og tildækning af fødevarer i køle
og fryserum. Ok.
Det indskærpes, at efter sidste anvendelsesdato betragtes en
fødevare som farlig. Følgende er konstateret: Under tilsynet
skal medarbejder i køkkenet til at anvende 2 pakker MAP
1

pakket oksefars der er overskredet sidste anvendelsesdato med
2 dage. Produktet er mærket med "sidste anvendelsesdato 4.
juni 2018". I kølerummet opbevares der yderligere 10 pakker
oksefars med samme "sidste anvendelsesdato", enkelte pakker
har misfarvninger. I alt har virksomheden 5,28 kg hakket
oksefars med overskredet dato. Virksomheden kasserede
oksefarsen under tilsynet. Billede dokumentation er taget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Virksomhedsansvarlig oplyser, at produktet der var tiltænkt til
anvendelse dags dato, er vurderet til at kunne anvendes til en
gennemstegt ret, da farsen ikke har misfarvninger eller lugter
grimt. Yderlige oplyser virksomhedsansvarlig, at man aldrig ville
anvende de misfarvede pakker i kølerummet. Indskærpelse

X

medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
1 time 40 min.
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produktionslokale og afdeling med opvask. Område og inventar omkring opvaskemaskine er belagt med kalk og
vil kræve rengøring snarest.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om renholdelse af område med opvask. Ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af udført egenkontrol i forbindelse
med opbevaringstemperatur i kioskafdeling og køkken, varemodtagelse samt opvarmning og nedkøling af
fødevarer i år 2018. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret at emballage anvendt til kontakt med fødevarer er egnet hertil samt anvendes til
det tilsigtede formål. Herunder folie, poser, take away emballage og plastopbevaring. Generelt vejledt om krav
til dokumentation på, at plastemballage anvendes til det tilsigtede formål, i forbindelse med nedkøling af
fødevarer. Ingen anmærkninger
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