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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på bødeforlæg fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Der stod ikke suppe til
afkøling på køkkenbordet.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af vaskbare overflader i
produktionsområde.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
egenkontrolprocedurer.
Det indskærpes, at virksomheden skal indføre, iværksætte og
følge faste procedurer, som er baseret på HACCP-principperne.
Følgende er konstateret: Virksomheden følger ikke fastsatte
procedure for nedkøling af fødevarer, herunder hurtig
nedkøling efter endt varmbehandling samt procedure for
måling af kernetemperatur ved nedkøling.
Billededokumentation af gennemført egenkontrol for nedkøling
taget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg vil klage, jeg
syns vi gør det vi skal.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
X

Virksomheden har den 12.06.2019 fået anmærkning, der har
udløst skærpet kontrol orienteret om, at anmærkninger til
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virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Dette indebærer, at Fødevarestyrelsen vil gennemføre endnu et ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der
på dette kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.
Det sker med henblik på at medvirke til en varig forbedring af virksomhedens regelefterlevelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport. Bødeforelæg kr 2000 kr
fremsendt.
Følgende er konstateret: kontrolrapport fra sidste kontrolbesøg er ikke ophængt ved indgangspartiet, det var
kontrolrapport fra den 2. april 2019 der var ophængt ved indgangspartiet.
Virksomheden havde ingen benmærkninger.
Virksomheden har den 12.06.2019 fået anmærkning, der har udløst skærpet kontrol] orienteret om, at
anmærkninger til virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Dette indebærer, at Fødevarestyrelsen vil gennemføre endnu et ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der
på dette kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.
Det sker med henblik på at medvirke til en varig forbedring af virksomhedens regelefterlevelse.
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