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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask,
1

opbevaringstemperatur i kølerum og frostrum, samt
køleenheder i produktionsområde.
Gennemgået procedurer for opbevaring af fersk fisk ved max 2
grader eller velisset, nedkølingsmetoder af kødprodukter,
varemodtagelse af kølekrævende fødevarer, samt adskillelse
mellem fødevaregrupper på køl, ingen anmærkninger. Generelt
vejledt om faciliteter til hygiejnisk håndvask, opbevaring af
fersk fisk samt nedkøling. Der er generelt vejledt om regler for
varmebehandling, eller anden varmebehandlingsmetode ved
lavere temperature, som opnår samme drabseffekt som ved
tilberedning til minimum 75 grader, i forbindelse med
virksomhedens tanker om at påbegynde tilberedning ved sous
vide.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig
risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomhedens risikoanalyse er ikke

X

dækkende for virksomhedens aktiviteter. Virksomheden har
anvendt blanketter fra Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Virksomheden har blanket 2 og 6, men mangler flere blanketter
1 time 17 min.
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for at have en risikoanalyse som er dækkende for virksomhedens aktiviteter som bl.a. indebærer nedkøling af
varmebehandlede fødevarer, modtagelse og opbevaring af emballerede og uemballerede fødevarer ved
rumtemperatur og tilberedning uden varme.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi mente at det var i orden, da en tidligere tilsynsførende engang
har sagt at de blanketter vi havde var i orden.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Generelt vejledt om risikoanalyse og udpegning af kritiske kontrolpunkter. Konkret vejledt om at
blanketter til udarbejdelse af risikoanalyse findes på www.fvst.dk. Blanket 1 er gennemgået som eksempel.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer.
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