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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedure for
1

håndtering af hakket svinekød, herunder indfrysning og
optøning. Det indskærpes at råvarer og alle ingredienser, der
opbevares på en fødevarevirksomhed, skal
opbevares under passende forhold, som forhindrer skadelig
nedbrydning. Følgende er konstateret: Hakket svinekød (20 kg),
opbevaret i kødkasse i kølerum, er mærket med sidste

1

anvendelsesdato d. 14/2-21. Kødet har været indfrosset og er
optøet i kølerum. Der er ikke mærket med indfrysninsdato eller
optøningsdato. Følgeseddel er fremvist for modtagelse d.
12/2-21. Det er Fødevarestyrelsens vurdering at indfrysning og
optøning af kødet har været uden styring, da virksomheden
ikke kan oplyse indfrysningsdato og dermed ikke har mulighed
for vurdering af holdbarhed efter optøning. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Vi plejer at mærke med dato
når vi indfryser. Vi smider kødet ud. Indskærpelse medfører 2
gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages.
Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret faciliteter til vask og tørring af hænder, ingen
anmærkninger. Kontrolleret temperatur i køleenheder, ingen

X

anmærkninger. Kontrolleret procedure for styring af tid og
temperatur i kølebrønd med dressinger, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af inventar i
2 timer
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køkken, Følgende er konstateret: to kontakter er lukket til med gaffatape, gulv i kølerum buler op i samlingen på
midten, kølebord i køkken er åbent i enden i en grad så det ikke kan rengøres, gulv ved håndvask slipper i kanten
så der er vand under og klinker foran komfur er revnede. Forholdet betragtes som bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden kasserede kølebordet under tilsynet samt oplyser at der er lavet aftale med elektriker omkring
stikkontakterne.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed for hakket svinekød, ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som tilsigtet af producenten, ingen
anmærkninger.
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