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Fødevarerejseholdet Fødevareafdeling Syd-Vest har foretaget

1

opfølgende kontrol.

1

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for
kontrol.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret:
Der opbevares vin og emballage i annex, der ligeledes
anvendes til medarbejdernes overnatning. I "Grøn" rum
opbevares der fersk kød og fisk på køl.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for opbevaring af fødevarer og
fødevarekontaktmaterialer.
Det indskærpes, at håndvaskene skal være forsynet med
rindende varmt og koldt vand og faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænderne. Følgende er konstateret: På
personaletoilet findes der ikke engangshåndklæder med
derimod et almindeligt håndklæde. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Der vil blive opsat engangs
håndklæder. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.

X

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
2 timer
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Uddannelse i hygiejne: Det indskærpes, at lederen af en fødevarevirksomhed skal sikrer, at de personer, der
håndterer fødevarer, overvåges og instrueres i fødevarehygiejne, så det står i rimeligt forhold til det arbejde, de
udfører. Følgende er konstateret: Ansvarlig ved kontrollen oplyste, at der i forbindelse med indfrysning af
fødevarer skal placeres en etiket med indfrysningsdato og vareart. Når fødevaren tages ud af frost, skal denne
dato ligeledes noteres på etikette. Ved gennemgang af kølerum og køl under bord fandtes flere produkter uden
datomærkning og/eller vareart. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Ansvarlig ved kontrollen oplyste,
at det ville blive strammet op på forholdet. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen
kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse vedr. sporbarhed. Følgende er kontrolleret: Virksomheden
har forevist sporbarhedsdokumentation for indkøb af 10 tilfældigt udvalgte fødevarer. Ingen bemærkninger.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse om anmeldelse af ejerskifte fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har anmeldt ejerskifte.
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