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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Procedurer for optøning af
1

spareribs til sous vide produktion er kontrolleret.
Virksomheden redegjorde for optøning på køl. Ingen

1

anmærkninger.
Procedurer for nedkøling af sous vide produkter er kontrolleret.
Virksomheden redegjorde mundtligt for nedkøling med kold
vand. Ingen anmærkninger. Opbevaring af afvejede
krydderiposer er kontrolleret. Enkelte poser er ved en fejl
blevet placeret i lokale hvor gulv ikke er rengøringsvenlig og
virksomheden flyttede straks krydderiposerne.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret procedurer ved pakning og forsendelse af
fødevarer, som sikrer at det foregår hygiejnisk forsvarlig. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens
gennemførelse og resultater vedrørende modtagekontrol,
opbevaringstemperatur, varmebehandling og nedkøling for
perioden fra den 1. januar 2018 til dags dato.
Bøde på 5000 kr. fremsendes. Følgende er konstateret:

X

Dokumentation af varemodtagelse, opbevaringstemperaturer,
varmebehandling og nedkøling er mangelfuld udført for
perioden januar til og med juni 2018. Set kontrolplan med
1 time 30 min.
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ugentlige frekvenser for dokumentation. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Egenkontrol er ikke
dokumenteret på grund af travlhed, vækst og indretning af nye lokaler.
Kontrolleret, at risikoanalyse er tilgængelig i virksomheden samt kontrolplan med fastsatte frekvenser for
dokumentation uden anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret om forbrugeren har adgang til obligatoriske mærkningsoplysninger på
færdigpakkede fødevarer ved køb på nettet, inden købet afsluttes. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret, at obligatoriske mærkningsoplysninger for oksekød er tilgængelig ved
køb over internettet. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt om, at oplysning om autorisationsnummer for
slagte- og opskæringsvirksomhed skal være påsat den enkelte pakning på etiketten.
Vejledt generelt om, at virksomheden skal være i besiddelse af oplysninger fra leverandører om opbygning af
referencer.
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