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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring, afdækning og adskillelse af
fødevarer i kølefaciliteter og målt temperatur.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse er dækkende for
virksomhedens aktiviteter, samt Virksomhedens skriftlige
egenkontrolprogram (HACCP-plan).
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Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere
egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Der er ingen dokumentation for
udført egenkontrol i perioden januar til september 2020 for
følgende CCP'er: Varemodtagelse af kølevarer, køleopbevaring,
varmebehandling, nedkøling og varmholdelse. Kontrol af alle
områder skal i følge virksomhedens egenkontrolprogram
dokumenteres en gang om ugen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kan ikke finde
den dokumentation der er lavet af egenkontrollen i 2020.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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Emballage m.v.: Kontrolleret anvendelse af
fødevarekontaktmaterialer.
Det indskærpes, at fødevarekontaktmaterialer ikke må
1 time 30 min.
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anvendes, hvis de ikke opfylder de generelle krav om materialer og genstande bestemt til kontakt med
fødevarer.
Kontrolleret at fødevarekontaktmaterialer anvendes som tilsigtet af producenten.
Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Grillposer, plastfilm, alubokse/bakker og genbrug af
plastemballage- plastspande
Det indskærpes, at virksomheden skal sikre, at den kun anvender fødevarekontaktmaterialer til de formål,
hvortil de er tilsigtet.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke anvendelsesanvisningerne for følgende FKM: 5 liters plastspand
som tidligere er modtaget med ketchup i og som genanvendes til sursød sauce som hældes varm i spanden og
nedkøles heri. Der er målt temperatur på 40 grader i sursød sauce som er hældt i spanden efter fremstilling for
1½ time siden. Ejer har ikke målt temperatur inden op hældning i spanden. Der kan ikke fremvises
anvendelsesanvisninger fra producent/levarandør af plastfilm på at den er egnet til afdækning/indpakning af
varme fødevarer der sælges som take away. Udtaget et produkt "plastfilm" til krydskontrol hos leverandør, der
er taget foto af produkt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kontakter leverandør og får fremskaffet anvendelsesanvisning.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt konkret om, at virksomheden skal sikre, at den kun anvender fødevarekontaktmaterialer til de formål,
hvortil de er tilsigtet. Dette sikres ved at være i besiddelse af og følge producentens anvendelsesanvisninger,
som medfølger produktet. Udleveret informations materiale om genbrug af emballage.
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