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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
kontrolrapporter/kontrolresume, egenkontrol og
risikovurdering, hygiejne, indretning af virksomheden,
krydsforurening, mikrobiologi/mikrobiologiske kriterier,
skadelige stoffer ved forkert tilberedning, tilberedning af
særlige råvarer, personlig hygiejne, uddannelse,
1

skadedyrssikring, sporbarhed, økologi, registrering ved
væsentligt ændrede aktiviteter samt bestilt vejledning og
forhåndsgodkendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperaturer,
adskillelse -og overdækning af fødevarer i køleinventar samt
faciliteter til hygiejnisk håndvask. Yderligere kontrolleret
godkendt desinfektionsmiddel til brug af overflader og udstyr.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af produktions og
udsalgsområde, herunder overflader og driftsinventar. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse af produktions og
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udsalgsområde, herunder overflader og driftsinventar.
Yderligere kontrolleret skadedyrssikring af indgangspartier til
virksomheden. Ingen anmærkninger.
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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er set risikoanalyse over
modtagerkontrol og kæleopbevaring samt egenkontrolprocedurer over virksomhedens aktiviteter, herunder
udpegelse af kritiske kontrolpunkter. Yderligere kontrolleret måleudstyr til overvågning af kritiske
kontrolpunkter. Stikprøvevis set udført dokumentation for virksomhedens kritiske kontrolpunkter, herunder
køleopbevaring og modtagerkontrol fra opstartsdato frem til d.d.
Der kunne ikke fremvises risikoanalyse over fødevarer der kan opbevares ved rumtemperatur, herunder ris,
grøntsager m.v. (risikoanalyse blanket 1. fvst.dk) derudover fandtes der ingen risikoanalyse for opvarmning af ris,
sukkerærter, quinoa samt syltede rødløg (risikoanalyse blanket 6. fvst.dk).
Derudover fandtes der ingen procedurebeskrivelse for håndtering af rå fisk, til konsumering i rå tilstand. Ejer
oplyste, at færøsk fersk laks indfryses i tre døgn ved -18 grader C, hvor det iflg. leverandør ikke er nødvendigt
med færøsk laks, som er parasitfrit. iflg. faktura står der i bunden, at norsk laks "genneralt er erklæret parasitfrit
og fri for patogene mikroorganismer".
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om risikoanalyse over samtlige aktiviteter. Herunder om regler for håndtering af fersk fisk til
konsum i rå tilstand, leverandørerklæring og regler for indfrysning af fersk fisk ved -20 grader C i minimum 24
timer, eller ved -18 grader C i minimum 96 timer.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som
tilsigtet af producenten.
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