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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne under produktion
eller oplagring.
Bådehavnsgade 48

Gennemgået procedurer for indfrysnig af hakket kød. Vejledt

2450 København SV

konkret om, at hakket kød efter hakning skal indpakkes og
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enten nedfryses straks eller nedkøles straks, virksomheden skal

5949

således beslutte straks efter hakning om kødet er til køling eller
indfrysning. Ingen anmærkninger
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Skadedyr.
Virksomheden er lejer, udlejer har ansvar for opsætning og

1

tilsyn med udvendige giftdepoter. Disse bliver tilset af

2

autoriseret virksomhed. Kontrolleret virksomhedens porte,

1

disse er tætsluttende og sikret mod indtrængen af skadedyr.
Ingen anmærkninger

1

Virksomhedens egenkontrol: Det indskærpes, at virksomheden

1

skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for
alle virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har indfrosset hakket
kød, ialt 551 kg uden at have en risikoanalyse for indfrysning af
hakket kød. Virksomheden har udelukkende risikoanalyseret på
indfrysning af emballerede fødevarer i original emballage, der
er ingen risikoanalyse på hakket kød, herunder indfrysningstid
og holdbarhed efter indfrysning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: At det straks
ophører med indfrysning.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Mærkning.
Gennemgået mærkning af hakket kød, der sælges frosset

X

formet som burgere. Virksomheden angiver indfrysningsdato
som pakkedato og har angivet at kødet ikke må geninfryses.
Ingen anmærkninger
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Gennemgået regler for dobbelt mærkning af kød, det vil sige hvor holdbarheden angives både som køle- og
frostvare. Hakket kød med en holdbarhedsangivelse som Sidste anvendelsesdato må ikke dobbeltmærkes, så
hakket kød skal enten mærkes som kølevare ller frostvare, men ikke begge dele.
Godkendelser m.v.: Autorisation ifht. aktiviteter.
Gennemgået virksomhedens aktiviteter i henhold til den gældende autorisation af 7. januar 2019.
Virksomheden har ikke foretaget væsentlige aktiviteter, hverken flow af varer, lokaler eller andet. Gennemgået
EU-lister, CVR-nummer og risikooplysninger. Ingen anmærkninger
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten
import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
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