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Virksomheden har fravalgt at få vejledning som en del af
1

tilbuddet om udvidet førstegangskontrol.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Temperatur
ved opbevaring. Administrativt bødeforlæg på 5.000 kr er
fremsendt. Følgende er konstateret: Virksomheden
opbevarede fersk laks i kølerum ved 4,3 grader, målt med
luftfølder. Temperaturen i laksen blev med indstikstermometer
målt til 4,4 grader. Der var 1.2 kg fersk laks i kølerummet.
Målingerne var foretaget med Fødevarestyrelsens kaliberet
termometer. Fotodokumentation på forholdet er foretaget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har normalt
ikke fersk laks i det kølerum.
Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring af
tilvirkningsområde samt køkken herunder isterningemaskine,
opvaskemaskine, køle/frysemøbler, ovn, komfur samt emfang.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af
gulve.
Følgende er konstateret: Der er stort hul i gulvet i

X

tilvirkningsområde. Virksomheden oplyser at gulvet bliver
udbedret i løbet af et par dage.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
35 min.
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som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om lokaler hvor der findes fødevarer skal holdes i god stand og være rengøringsvenlige.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøvevis kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaring på køl og frost
samt ved opvarmning og nedkøling i perioden fra opstart til d.d.
Kontrolleret: Virksomhedens risikoanalyse.
Følgende er konstateret: Virksomheden bruger Fødevarestyrelsens blanketter men mangler blanket, 7-9-10-12.
Virksomheden vil få det manglende blanketter udarbejdet snarest.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at virksomheden skal kunne fremvise en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret markedsføring med elitestatus.
Det indskærpes, at virksomheden ikke må markedsføre sig med elitemærkat, hvis virksomheden ikke har status
som elitevirksomhed.
Følgende er konstateret: Virksomheden har elitemærkat siddende i indgangsdøren men har ikke status som
elitevirksomhed. Fotodokumentation er foretaget.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det har jeg ikke set.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Fersk laks. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden er korrekt registeret ved Fødevarestyrelsen.
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