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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer anvendes indenfor sidste anvendelses dato.
Følgendes konstateret: På køl opbevares ferske østers som kok
oplyser var tiltænkt tilberedning og salg d.d. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Østers kasseret. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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Gennemgang af virksomhedens procedurer ved nedkøling af
varmebehandlede retter samt håndtering af rå æg. Rå æg
anvendes kun til enkeltvis servering og varmebehandling, ok.
Vejledt konkret om regler, risikoanalyse og dokumentation ved
stegning af fersk kød ved lav temperatur over lang tid. Fisk
indfryses inden anvendelse til produkter som ikke
varmebehandlet over 60 grader, ok. Adskillelses procedurer
ved håndtering og opbevaring af råt kød og rå æg, ok.
Virksomhedens egenkontrol: Internet baseret
egenkontrolprogram og risikoanalyse, set risikoanalyse for
tilberedning af tatar. Der dokumenteres regelmæssigt ugentligt,
set fra sidste tilsyn til d.d., ok.
Emballage m.v.: Kontrolleret at fødevarekontaktmaterialer

X

anvendes som tilsigtet af producenten.
Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: plastfilm
til overdkækning/indpakning af fødevarer. Det indskærpes, at
1 time 45 min.
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virksomheden skal sikre, at den kun anvender fødevarekontaktmaterialer til de formål, hvortil de er tilsigtet.
Følgende er konstateret: Virksomheden følger ikke anvendelsesanvisningerne fra producenten, idet plastfilm
blev anvendt til indpakning af fersk kød i ovn ved 54 grader i 5 timer, og plast film som anvendes har
anvendelsesområde 40 -70 grader max. 2 timer. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der indkøbes nyt
produkt. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt konkret om, at virksomheden skal sikre, at den kun anvender fødevarekontaktmaterialer til de formål,
hvortil de er tilsigtet. Dette sikres ved at være i besiddelse af og følge producentens anvendelsesanvisninger,
som medfølger produktet
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