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Kontrolrapporten er ændret den 10. december 2019
1

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden,
bødeforelæg på 7.500 kr er fremsendt.
Kontrolleret: Temperatur ved opbevaring.
Følgende er konstateret: I Åben kølemontre opbevares der
opvarmet/nedkølet kylling ca 2kg som blev målt med kalibreret
indstiktermometer til 8,8 °C, lufttemperaturen blev målt til
12,1°C med kalibreret lufttermometer. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Temperaruren viser jo 3,3°C på
montren, men efter fødevarerstyrelsen gjorde opmærksom på
problemet, blev kyllingen kasseret
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
ikke bragt i orden.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
produktionskøkken herunder inventar.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret tilgængelighed af
dokumentation for egenkontrol.
Det indskærpes, at dokumentation for egenkontrollens

X

gennemførelse og resultater til enhver tid skal kunne fremvises
på Fødevarestyrelsens anmodning.
45 min.
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Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for gennemført egenkontrol da de
ikke havde koden til iPad en. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Dem der har koden er ikke på
arbejde i dag og vi kan derfor ikke åbne dette.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: striplion okse Brazil, Mørbrad okse
Brazil samt Entrecote okse Brazil via faktura fra dansk leverendør leveret den 20.09.2019
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre via www.cvr.dk
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
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