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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
fødevarer i køleskabe og frysere, herunder adskillelse og
1

temperatur.
Det indskærpes, at fødevarer skal beskyttes mod
kontaminering. Følgende er konstateret: Æg nedkøles direkte i
håndvask, i isterningsmaskine er der gule belægninger og
kraftige kalkaflejringer. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Isterningsmaskine tømmes og rengøres.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret opbevaring af fødevarer i køleskabe og frysere,
herunder adskillelse og temperatur. Konkret vejledt om regler
for vaske i en fødevarevirksomhed.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skaddedyrssikring af
virksomhedens lokaler: Ok. Konkret vejledt om at holde
branddør lukket ud til gang og yderdør, idet yderdør ikke slutter
tæt forneden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
dokumentation af egenkontrol. Det indskærpes, at
virksomheder skal dokumentere egenkontrollens

X

gennemførelse og resultater. Følgende er konstateret:
Mangelfuld dokumentation. I følge egenkontrolprogrammet
foretages dokumentation af kritiske kontrolpunkter 1 gang pr.
1 time 30 min.
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uge. For varemodtagelse er der sidst dokumenteret 20.11.2018, for opbevaring sidst 20.11.2018, for nedkøling
sidst 23.10.2018, og der mangler helt dokumentation for varmebehandling til min. 75 grader C. Virksomheden
blev vejledt sidste gang. Der varmebehandles blandt andet hakkebøffer, frikadeller og kyllingebryst.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Har misforstået vejledningen der blev givet ved sidste tilsyn samt
virksomheden har været lukket ned fra 10. december 2018 og dette er første arbejdsdag i det nye år.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Konkret vejledt om tilpasning af egenkontrolprogrammet og frekvens for dokumentation. Konkret
vejledt om opdatering af risikoanalyse.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende
er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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