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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Temperatur
ved opbevaring.
Det indskærpes, at varmebehandlede, nedkølede og
letfordærvelige fødevarer skal opbevares ved højst 5 °C.
Følgende er konstateret: Lufttemperatur i kølemøbel med
sandwich er målt med luftføler til + 9,8 grader C. Der blev
opbevaret sandwich med kogt skinke, roastbeef, stegte
frikadeller og røget laks i køleskabet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi opbevarer
sandwichene i max 3 timer indtil vi er sikre på, at temperatur i
køleskabet er ok.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Ydet konkret vejledning om krav til opbevaringstemperatur for
sandwich med varmebehandlede, nedkølede fødevarer.
Følgende er konstateret: virksomheden skyller ikke deres bær,
eks: jordbær, blåbær. Bærrene bliver ikke varmebehandlet.
Producent kan ikke garantere, at bærrene er et spiseklart
produkt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
X

som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at skylle bærrene inden de anvendes som
pynt til div. kager.
50 min.
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Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af kølerum, overflader i bageri,
udsalgsområde og flødebolle produktionsområde. Vejledt om at enkelte fuger fremstår med sorte belægninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vedligeholdelse af kølerum,
opvaskemaskine og gulv i bageri. Vejledt om vedligeholdelse af gulv i kølerum, hvor limningen er gået løs.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opvarmning,nedkøling og køleopbevaring fra
juli 2020 til d.d.
Kontrolleret: egenkontrol.
Følgende er konstateret: Der er ikke dokumenteret egenkontrol i september 2020. Frekvens er månedlig.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at følge den fastsatte frekvens for udført egenkontrol.
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