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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask med
1

sæbe og papir. Set tilberedning og servering af burgere.
Kontrolleret: Opbevaringstemperatur af optøede, ferske,
formede hakkebøffer.
Det indskærpes, at hakket kød maksimalt må opbevares ved 5
°C.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ferske, formede
hakkebøffer i plastpakker liggende på hylder ved
lufttemperatur i baglokale foran kølerum. Virksomheden
oplyser, at pakkerne lægges til optøning; når bøfferne er optøet
stilles disse på køl indtil de tilberedes.
Der konstateres, at bøfferne er delvist tøet op. Midten af
øverste bøffer er stadig frossen, men især overfladen og
bøfferne i det nedeste lag har en temperatur over 5 gr. C.
Med luftføler måles en opbevaringstemperatur på 22,6 gr. C.
Med indstikstermometer måles en kernetemperatur af
bøfferne i 3 forskellige pakninger til hhv. 7,1 gr. C, 7,4 gr C og
8,5 gr. C.
Der ses at der er skået hul i pakkerne. Der konstateres at der er

X

vanddråber på underside af hylde og kant, med fare for at disse
drypper ned på pakningerne med hakkebøfferne. Endvidere
konstateres at hylderne, hvor bøfferne opbevares, er direkte
1 time 30 min.
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ved siden af ventilator, som er tilstøvet meget. Der er ca. 20 pakker; med 4 hakkebøffer pr. pakke. Der er en
plastkasse med flere pakninger ved siden af reolen.
Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at bøfferne ud fra kødets udseende, temperatur og virksomhedens
redegørelse om håndteringen af bøfferne, at der er tale om en opbevaring.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det kan jeg ikke forstå hvorfor de ligger derude. De burde optøs i
kølerum.
Der er taget billeddokumentation. Gennemgået med virksomheden.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt om opbevaringsregler, herunder temperatur og kontamineringsrisici.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede
sanktioner i brug under visse forudsætninger.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg på 7.500 kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: Kontrolleret rengøring af isterningemaskine. Der konstateres gullige belægninger samt
begyndende sort/grålige belægninger i begge sider, især kanterne. Der ses rustansamlinger indvendig i toppen.
Der ses en løstsiddende silikonelignende strimmel foroven ved kanten.
Der er taget billeddokumentation. Gennemgået med virksomheden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Den er blevet rengjort for nylig. Så vi må skaffe en ny
isterningemaskine.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og
resultater for varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning samt nedkøling for de seneste 3 måneder.
Følgende er konstateret: Virksomheden dokumenterer bl.a. opvarmning og nedkøling 1 gang om måneden,
selvom virksomhedens egen fastsatte frekvens er angivet til 1 gang om ugen. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om revurdering af frekvenser.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
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kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Kontrolleret CVR-nummer. OK.
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