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Kontrolrapporten er ændret den 23. september 2019.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: kontrolleret stikprøver af temperatur på
ben, optøet uden for køl.
Bødeforelæg 15.000 kr. fremsendt. Følgende er konstateret:
Ved tilsyn i virksomheden blev virksomhedens procedurer for
opfyldning af salatbar gennemgået, herunder også
genanvendelse af rester fra salatbaren dagen før. To
medarbejdere og en leder oplyste uafhængigt af hinanden, at
rester fra gårsdagens salatbar blev taget retur til køkkenet efter
lukketid og opbevaret på køl indtil næste dag. Ved opfyldnig af
salatbar på salgsdagen vurderes produkterne i salatbaren og de
fødevarer, der vurderes ok genanvendes i salatbaren. Ved
opfyldning af salatbar inkl. rester, fyldes friske varer i bunden af
bøtten og resten fra dagen før oveni. Fødevarer som ærter,
majs, pastasalat og bladgrønt genanvendes ikke. Én gang om
ugen køres salatbaren helt i bund. Dette sker om mandagen.
Dette forhold er tidligere blevet indskærpet. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen
bemærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: gennemgået virksomhedens
X

procedure for optøning samt procedure for for kontrol af
temperatur efter optøning.
1 time 30 min.
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Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse for selvbetjent salatbar. Indskærpelse fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomhedens risikoanalyse er ikke dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Virksomhedens risikoanalyse på selvbetjent salatbar forholder sig generelt til patogene mikroorganismer, men
ikke specifikt til listeria eller virus, som er relevante risici ved selvbetjent salatbar samt genbrug og
sammenblanding af rester herfra. Virksomheden fremsendte kopi af gældende risikoanalyse fra 12/4-2019 til
tilsynsførende på tilsynet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Fotodokumentation foretaget på tilsynet.
Virksomhedens kommentarer er tilføjet kontrolrapporten 24. juni 2019:
Det er afgørende for Bone’s at sikre høj hygiejnesikkerhed og madkvalitet samt at bekæmpe madspild. Der er
ikke påvist risici gennem de seneste 29 år, og vores håndtering af salatbaren følger fødevareeksperters
vurderinger, der støtter, at indskærpelsen er forkert. Indskærpelsen er derfor påklaget.
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Virksomheden: Det er afgørende for Bone’s at sikre høj
hygiejnesikkerhed og madkvalitet samt at bekæmpe madspild.
Der er ikke påvist risici gennem de seneste 29 år, og vores
håndtering af salatbaren følger fødevareeksperters vurderinger,
der støtter, at indskærpelsen er forkert. Indskærpelsen er der

