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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer skal beskyttes mod kontaminering. Følgende er
konstateret: Virksomheden har modtaget uemballerede
grøntsager, disse har sammen med andre fødevarer, stået
udefor virksomheden under hele kontrolbesøget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi sætter det
ind. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af produktionsområde.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende udstyr til
temperaturovervågning er kontrolleret uden anmærkninger:
funktionelt indstikstermometer.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
dokumentation af egenkontrol. Det indskærpes, at
virksomheder skal dokumentere egenkontrollens
gennemførelse og resultater. Følgende er konstateret:
Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for
varemodtagelse fra den 20. juni 2018 til den 23. juli 2018.
Ifølge virksomhedens egenkontrolprogram er frekvensen for
X

dokumentation en gang om ugen. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden Vejledt konkret om at
1 time 30 min.
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virksomheden skal følge deres procedure for modtagelse af varer virksomheden har kort tid før kontrolbesøget
modtaget 20 bakker á 30 æg. Æggene opbevares på køkkenbord, opbevaringstemperaturen målt til 23,6°C med
luftføletermometer, ifølge etiket på æggebakken skal æggene opbevares ved 12°C. Virksomheden oplyser, at de
ikke har udstyr til at måle temperatur på æggene, virksomheden dokumenterer i deres egenkontrol, en
temperatur ved modtagelse af æg. Virksomheden har modtaget 3 store poser bønnespirer, ifølge etiket på
bønnespirer, skal de opbevares ved 7°C, temperaturen blev målt til 25°C, virksomheden kasserede straks
bønnespirerne. Ifølge virksomhedens procedurer, skal de modtagne kølepligtige fødevarer være i termobokse
eller med kølebil.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport
og offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
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