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Billeddokumentation fortaget.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer på køl, herunder
opbevaringstemperatur. Kontrolleret at der er mulighed for
hygiejnisk håndvask og tørring af hænderne. Ingen
anmærkninger. Vejledt om anvendelse af frisk hakket oksekød
inden for de 24 timers holdbarhed fra hakke tidspunktet.

2

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af produktionsområde,
kølefaciliteter, opvaskeområde og lager.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret: I
produktionsområdet, hvor der opbevares salat, bacon og
syltevarer utildækket er oversiden af pladen i området ikke af
vaskbart materiale. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
konkret om løsningsmuligheder.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for
varemodtagelse, opvarmning og opvarmning for de seneste 6
måneder. Vejledt om at fastsætte en frekvens på forsiden i

X

egenkontrolprogrammet.
Mærkning og information: Følgende er konstateret:
1 time 30 min.
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Virksomheden kan ikke vise sporbarhedsdokumentation for leverancen af ca. 10 kg hakket oksekød. Der kan
vises en samlet faktura, men kun med beløb for alle indkøbte varer den seneste måned. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden vejledes om, at
sporbarhedsdokumentation som minimum skal indeholde følgende:
Navn og adresse på afsender
Navn og adresse på modtager,
Identifikation af de leverede varer mænge/antal.
Leveringstidspunkt.
Sporbarhedsdokumentationen bør være designet til at følge den fysiske strøm af varer.
Emballage m.v.: Kontrolleret anvendelse af fødevarekontaktmaterialer.
Det indskærpes, at fødevarekontaktmaterialer ikke må anvendes, hvis de ikke opfylder de generelle krav om
materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
Følgende er konstateret: Virksomheden opbevarer umaballerede burgerboller i kasser med sorte affaldsposer
omkring. Der er derved direkte kontakt mellem affaldsposerne og de uemballerede burgerboller. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Det får jeg styr på.
Indskærpelsen medfører to gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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