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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer for
håndtering af fasaner, modtaget direkte fra jægeren, ok. Der er
redegjort for at disse plukkes og håndteres i opvaskeafsnit,
tidsadskilt fra øvrige aktiviteter, ok. Der er vejledt om at dette
område ikke findes optimalt til flåning af hårvildt. Ansvarlig er
opmærksom og oplyser, at der endnu ikke er modtaget
hårvildt, ok. Vejledt om indretning af område for flåning.
Kontrolleret håndtering af fødevarer, der har været serveret på
ta´selvbord. Der er fremlagt procedurer for kassation af rester,
men enkelte produkter genanvendes, ok. Der er vejledt om
konkret faglig vurdering, herunder vask af frugt og grønt.
Kontrolleret opbevaring i kølerummet, enkelte spande er
placeret direkte e på gulvet. Der vil blive rettet op med det
samme, ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af vogn/stativ i
kølerummet, hvor på de er placeret salatbord m.v. Vognen
fremstår i områder snavset, rengøring vil blive udført, oplyser
tilstedeværende, ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret skriftlige
egenkontrolprocedurer for håndtering af vildt, ok. Kontrolleret
X

dokumentation for kontrol af varemodtagelse,
varmebehandling, nedkøling og opbevaringstemperatur, i
perioden fra juli 2019 til dags dato, ok. Der er en del
1 time 30 min.
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manglende dokumentationer, som forklares med personale skift. Ansvarlig vil rette op herpå, ok. Vejledt om
vigtigheden af oplæring af personale i virksomhedens egenkontrolprogram, for optimal implementering.
Godkendelser m.v.: Virksomheden har meldt ændrede aktiviteter til Fødevarestyrelsen. Virksomheden ønsker at
håndtere vildt modtaget direkte fra jægerne. Det oplyses at der er modtaget et vildsvin, dokumentation for
udført kontrol af trikiner, vil blive fremsendt FVST. Der er modtaget ca. 100 fasaner, dokumentation på at
jægeren er registreret vil tillige blive fremsendt FVST, ok.
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