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Kontrolrapporten er ændret den 16-07-2019.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer bl.a.
opbevaringstemperaturer i køleskabe og -diske.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: køkken
og tilvirkningsområde samt udstyr som dejælter, ostesnitter og
borde.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
kontrol af egenkontrol.
Politianmeldelse fremsendes. Følgende er konstateret:
Virksomheden har ikke dokumenteret udført egenkontrol med
opbevaringstemperaturer, opvarmning og nedkøling siden
sidste tilsyn. Det fremgår af egenkontrolskemaerne, at
dokumentation skal foretages hver 2. uge. Der er
dokumentation for kontrol med varemodtagelse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Var ikke klar
over, at der skal dokumenteres for opvarmning af produkter,
der ikke efterfølgende nedkøles. Har ikke længere produktion
af hakket oksekød.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger
X

for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud
af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne
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virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder HACCP-plan.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport.
Det indskærpes, at kontrolrapporten, umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, skal ophænges
ved indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres således, at den til stadighed er let synlig og
læsbar for forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde.
Følgende er konstateret: Kontrolrapporten fra senest kontrolbesøg er ikke ophængt og er dermed ikke let synlig
og læsbar for forbrugerne. Kontrolrapport fra forrige tilsyn hænger synlig. Kontrolrapporten er sendt til
virksomheden med posten d 27.05 2019.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har ikke modtaget den endelige kontrolrapport til
ophænging.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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