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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret at der er
faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder. OK
1

Bødeforelæg 10.000 kr. for markedsføring af farlige fødevarer
fremsendt. Følgende er konstateret: I virksomhedens køleskabe
opbevares hakkebøffer med afvigende udseende (tydelig
mørkfarvning/brunfarvning) og afvigende tydelig, syrlig lugt.
På emballagen er der på en håndskrevet seddel angivet at
hakkebøfferne er taget op fra frost den 3. februar 2021.
Producenten har på emballagen angivet at produket har 7
dages holdbarhed på køl ved en opbevaringstemperatur på 5
grader. Holdbarheden er angivet som "sidste anvendelses
dato".
Virksomheden oplyser, at hakkebøfferne modtages som
kølevare, hvorefter de indfryses i virksomheden, optøes og
efterfølgende opbevares på køl i flere dage. Virksomheden kan
ikke redegøre for, hvor mange dages holdbarhed produket har
tilbage som kølevare, når produktet indfryses og kan derfor
ikke redegøre for, hvor mange dage produktet kan opbevares
på køl efter optøning uden samlet at overskride produktet
holdbarhed på køl som ifølge producenten er 7 dage.

X

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kasserer
produktet og laver fremadretten en bedre sensorisk vurdering.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
1 time 30 min.
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tilvirkningsområde. OK
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke en risikoanlayse for håndtering af hakkebøffer der leveres som
kølevare indfryses i virksomheden og efterfølgende optøs og opbevares flere dage på køl. Virksomheden kan
ikke redegøre for hvor lang holdbarhed hakkebøfferne har på køl efter optøning.
På tilsynet blev det konstateret, at der blev opbevaret hakkebøffer på køl, der var taget ud af fryseren den 3.
februar 2021 (dato var markeret med håndskrevet seddel hæftet på emballagen) - hakkebøfferne var misfarvede
og havde en syrlig lugt.
Det fremgår af produktets mærkning, at producenten giver hakkebøfferne 7 dages holdbarhed som kølevare.
Holdbarhedsdato er angivet som "sidste anvendelsedato".
Virksomheden kan ikke redegøre for, hvor mange dages holdbarhed produktet havde tilbage, da produktet blev
indfrosset og kan derfor ikke redegøre for, hvor mange dage produktet kan opbevares på køl efter optøning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi ændrer vores procedure i forhold til optøning og opbevaring.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virkomheden er registreret med korrekt CVR nummer. OK
Foto dokumentation er foretaget og gennemgået med virksomheden.
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