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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Håndvask med sæbe og papir,
1

temperaturkontrol i køleskabe i køkken og frostrum på lager.
Kontrolleret opbevaring af syltevarer, samt tørvarer. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
egenkontrolprocedurer.

1

Det indskærpes, at virksomheden skal indføre, iværksætte og
følge faste procedurer, som er baseret på HACCP-principperne.
Følgende er konstateret: Virksomheden følger ikke egne
skriftelige procedure for overholdelse af temperaturkrav ved
varemodtagelse - Virksomheden har modtaget hakket oksekød
som på tilsynet måles til henholdsvis 9,5 og 9,9 graders celsius
med indstikstermometer samt 12,6 graders celsius med
luftføler. Virksomheden har ikke selv målt temperatur af kødet
ved modtagelsen/afhentningen. Kødet står opbevaret i
termokasser, da personalet er ved at forme/tilberede kødet ved
tilsynets start. Varemodtagelse er beskrevet i virksomhedens
skriftelig egenkontrol procedure, herunder at virksomheden
skal sikre sig at ved modtagelse af kølekrævende fødevarer

X

overholdes temperaturgrænsen til max 5 graders celsius og
ligeledes ved transport af fødevare skal virksomheden sikre sig
at transporten sker hygiejnisk forsvarligt samt kølekæden ikke
1 time 25 min.
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brydes, samt varene skal kunne transporteres ved oplyste temperaturkrav for produktet. Varemodtagelse er
ligeledes udpeget som et kritisk kontrolpunkt (CCP) i virksomhedens risikoanalyse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi tilbereder det hele med det samme. Fremadrettet vil vi sikre at
kølekæden ikke brydes ved at kontrollerer temperaturer ved modtagelse og afhentning af varer og bruge
fryseelementer ved transport, samt efterfølgende at komme det på køl ved hjemkomst.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Generelt vejledt om nedtagning af elitemærkat.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering er dækkende for virksomhedens
aktiviteter, samt korrekt oplyst CVR-nr jf fødevarestyrelsens oplysninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som
tilsigtet af producenten. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Fryseposer.
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