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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Målt temperatur i
koldjomfru, ok. Der er målt 2,7 grader. Kontrolleret procedurer
optønings procedurer på hakket kød, ok. Der fremvist optøning
af hakket kød placeret i drypbakke i kølerummet. Kontrolleret
opbevaring af fødevarer. Følgende er konstateret: Der
1

opbevares fødevarer i rum under trappe, dette rum er ikke
opført som et fødevarelager, med vaskbare flader. I lokale for
fremstilling af desserter og is er der meget ustruktureret.
Fødevarer, udstyr og emballage opbevares uden adskillelse og
rummet fremstår generelt rodet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da der er tale om
konservesdåser og flasker.
Vejledt generelt om krav til lagerfaciliteter.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret kølerum og lager for
kolonial. Hylder i kølerummet fremstår slidte og knækkede,
dette i en grad der på sigt vil besværliggør tilstrækkelig
rengøring. På lager er hylder på reol for enden, begyndt at
ruste. Ansvarlig oplyser at der er plan for
udskiftning/renovering, ok.
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X

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder
HACCP-plan. Risikoanalysen er kontrolleret i forhold til om den
2 timer
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tager højde for tilsætningsstoffer, ok.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Der mangler dokumentation for udført kontrol af varemodtagelse,
opbevaringstemperatur, varmebehandling og nedkøling i perioden januar og februar 2019. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Der har været begrænset åbningstider. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret procedurer for afvejning og dosering af tilsætningsstofferne ,
virksomhedens anvender i begrænset ænset omfang, kulør, citronsaft med sulfit, atamon, farve og stevia,
citronsyre, ok.
Vejledt generelt om reglerne for tilsætningsstoffer, herunder mængde- og anvendelsesbegrænsninger.
Kontrolelret afdeling for isproduktion, som ikke var i drift. Der er konstateret en stor mængde tilsætningsstoffer i
produkter tiltænkt is.- og kage produktion, disse har for flere år siden overskreden Best før dato. Virksomhedens
ansvarlig oplyser, at der vil blive udført kraftig oprydning og kassation inden ibrugtagen.
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