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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Nedkøling af
2

emballerede ferske fiskevarer.

1

Det indskærpes, at emballerede ferske fiskevarer skal nedkøles
til en temperatur, der nærmer sig temperaturen for smeltende
is (0-2°C). Det indskærpes yderligere, at opvarmede nedkøle
fødevarer samt fers kød i mindre stykker maksimalt må
opbevares ved 5°C. Følgende er konstateret: Virksomheden
opbevarede 1,45g vacummeret torskefileter i kølebord ved en
lfuttemperatur på 5,5°C. Temperatur med indstiksføler i fisken
blev målt til 5,3°C. Derudover blev lufttemperaturen i køleskab
med målt til 12,4°C, Temperaturen blev i 837,5g vacummeret
fersk sommerbuk i mindre stykker, målt til 12,4°C, og i 2
spegepølser af 2x1 kg ril 10,8°C. Der fandtes kun dej til
hævning og udskåret grønt i køleskabet ud over de målte
fødevarer.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vil kassere
fødevarerne. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Opbevaringstemperaturer målt i øvrige køleinventar samt

X

faciliteter til hygiejnisk håndvask. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktions og
udsalgsområde samt opvaskeområde, herunder overflader og
1 time 15 min.
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driftsinventar. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er stikprøvevis set udført
dokumentation for virksomhedens kritiske kontrolpunkter, herunder modtagerkontrol, køleopbevaring,
opvarmning og nedkøling for perioden primo januar 2019 frem til den 13. Juli 2019.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: To spegepølser af svinekød på ca 1kg
stk.
Følgende er konstateret:Pølsene fremstod uden mærkning udover en lille gul label mærket "chilli".
Virksomheden kunne ikke fremvises sporbarhed på pølserne og der var uklarhed om hvor de kom fra. Det
indskærpes, at sporbarheden skal sikres i alle led. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Pølsene er
modtaget som prøver. Vil straks kassere pølserne. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Godkendelser m.v.: Virksomhedens cvr.nr. stemmer overens med ejerforhold registreret hos Fødevarestyrelsen.
Ingen anmærkninger.
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