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Kontrollen er foretaget ved Eblefestival 2018 på Torvet 8400
1

Ebeltoft.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Det indskærpes, at der
skal være et tilstrækkeligt antal håndvaske, der er
hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask.
Håndvasken skal være forsynet med rindende vand og
faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Der skal
om nødvendigt være separate faciliteter til vask af fødevarer og
opvask.
Følgende er konstateret: I virksomheden var der kun opsat 1
plast dunk med tappehane og 1 plast opsamlingsbajle uden
afløb (25x25 cm), vand dunkog plastbalje blev anvendt til både
håndvask, opvask og til skylning af grøntsager. Fra
opsamlingsbalje var der ikke afløb til opsamlingsbeholder.
Under tilsynet blev vand fra håndvask efterfølgende anvendt til
vask af udstyr. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
det har vi gjort ved tidligere markeder, men der anskaffes
udstyr til til opvask/skylning af grøntsager. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan

X

påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Gennemgang af procedurer ved opvarmning af færdigstegt
hakket oksekød og stegt kylling over 75 grader, derefter
1 time 30 min.
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varmhold ved 65 grader og efter optagning styring ved 3 timers rettesnoren, ok.Temperatur i køleskab og fryser
målt, ok. Det oplyses at 15 l pandekagedej m. past. æg anvendes indenfor 3 timer, system til syring heraf
igangsættes. Det oplyses at alle fødevarer pakkes i lukkede beholder, køleskab/fryser efter lukning samt at alle
opvarmede fødevarer kasseres, der foretages ingen nedkøling, ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/telt. Det indskærpes, at lokaler/telt, hvor der findes
fødevarer, skal holdes rene og i god stand. Følgende er konstateret: Teltdug tæt ved borde hvorpå der er opstillet
gryder, og beholdere med fødevarer er ikke tilstrækkeligt rengjorte, det ses rester af græs og snavs fra tidligere
brug, gulvflader fremstår med rå træ brædder og med ikke vaskbar egnet overflade.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil lægge plast eller andet vaskbar overflade.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Set dokumentaion efter kontrol af opbevaringstemperaturer, opvarmning, ok.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer ved fakturakontrol af følgende varer:
Hakket stegt oksekød, sukker, past. æg og grøntsager, ok. Vejledt om der på leverandør følgeseddel fremgår
oplysninger med virksomheds navn og adresse, cvr. nr..
Ingen anmærkninger. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for brug af tilsætningsstoffer i egne producerede varer.
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