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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, skadelige
stoffer ved forkert tilberedning, tilberedning af særlige råvarer,
personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
og registrering fx ved import og samhandel, økologi samt
væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Temperatur
ved opbevaring.
Bødeforelæg på 5000 kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarer kølepligtige
fødevarer ved for høje temperaturer. Der er med kalibreret
luftføler måle en opbevaringstemperatur på 14,4 grader. Der er
med kalibreret indstikstermometer målt 14,8 grader i
varmebehandlet, nedkølet og letfordærveligt pasta (penne),
15,2 grader i varmebehandlet, nedkølet og letfordærveligt
spaghetti og 16,6 grader i tunsauce.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg smider det
hele ud.
Generelt vejeldt om regler for opbevaring af kølepligtige
fødevarer.
X

Kontrolleret opbevaringstemperatur i køleboks, tildækning og
adskillelse af fødevarer samt faciliteter til hygiejnisk vask og
tørring af hænderne i køkken. Ingen anmærkninger. Konkret
1 time 30 min.
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vejledt om tilgængelighed af engangsaftørring ved håndvask i bar.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køle og frysebokse samt køkken med inventar. Ingen
anmærkninger. Konkret vejledt om øget frekvens for rengøring af væg ved produktionsbord i bagerste køkken.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Set funktionsdygtigt indstikstermometer. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Set virksomhedens egenkontrolprogram der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter samt stikprøvevis kontrolleret dokumentation af temperaturer ved varemodtagelse, opbevaring,
varmebehandling og nedkøling fra opstart til d.d. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet en skriftlig risikoanalyse der er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg har kigget på det på Fødevarestyrelsens hjemmeside, og den
er ikke overskuelig. Jeg får det lavet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden skilter med at
oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
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