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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask,

1

håndtering af fødevarer under tilsynet, procedurer for
opbevaring af fødevarer, herunder opbevaring af fødevarer på
køl og frost.
Vejledt om anden placering af papir til tørring af hænder efter
håndvask.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke
indstikstermometer til kontrol af temperatur ved opvarmning
og nedkøling, og har målt temperaturerne med et overflade
termometer. Fødevarestyrelsen har vurderet udfra de
dokumenterede temperaturer at det ikke er tilstrækkeligt at
måle med et overflade termometer. Vurderet som en
bagatelagtig overtrædelse, grundet mængde af kødprodukt der
opvarmes og nedkøles og de gennemgåede procedurer.
Virksomheden oplyser at de har mistet termometeret for ca. en
uge siden, og aat de indkøber et nyt termometer i dag.
Vejledt om indretning og transport af fødevarer i bil som
benyttes til transport af varer. Bilen var ikke tilstede ved
tilsynet.
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Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Gulv,
overflader samt inventar i produktionslokale herunder
1 time 15 min.
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indvendige flader i isterningmaskine.
Følgende er konstateret: Hylde over håndvask fremstår fedtet på underkanten.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for rengøring.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for opvarmning, nedkøling samt
modtagetemperaturer.
Kontrolleret egenkontrolprogram for området nedkøling uden anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Vejledt om placering af kontrolrapport.
Vejledt om visning af kontrolrapport på virksomhedens hjemmeside. Virksomheden kontaktede webmaster
under kontrolbesøget.
Mærkning og information: Kontrolleret oplysning til kunder omkring allergener uden anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed et led tilbage på 4 fakturarer/følgesedler uden anmærkninger.
Vejledt om hvilke oplysninger der skal være på dokumentation af varelevering mellem virksomhedens afdelinger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens registrering og importaktiviteter uden anmærkninger.
Virksomheden er ophørt med import og har kun samhandel.
Modtageregisterer for samhandlede anaimalsk fødevarer ligger hos modtagevirksomheden, ingen
anmærkninger.
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