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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Vejledt konkret om hvordan
virksomheden kan sikre fødevaresikkerheden ved nedkøling fra
65 grader fra 10 grader på maksimalt 3 timer.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for perioden
1

oktober 2020 til og med april 2021 for kontrol af
opbevaringstemperaturer for køle- og frostfaciliteter,
varemodtagelse af køle- og frostvarer, varmebehandling og
nedkøling. Der er ingen dokumentation for kontrol af
virksomhedens CCP' er i maj og juni 2021, virksomheden har
været lukket og er først lige åbnet op igen den 17. juni.
Kontrolleret virksomhedens egenkontrolprocedurer.
Det indskærpes, at virksomheden skal indføre, iværksætte og
følge faste procedurer, som er baseret på HACCP-principperne.
Følgende er konstateret: Ifølge virksomhedens egenkontrol skal
virksomheden dokumentere overholdelse af procedurer for
nedkøling fra 65 til 10 grader på maksimalt 3 timer. Ifølge
egenkontroldokumentationen fremgår det at virksomheden
ikke har fulgt de i egenkontrollen fastlagte procedurer for

X

nedkøling i perioden fra oktober 2020 til april 2021. I skemaer
med dokumentation er der registreret nedkøling fra fra 98-100
1 time 30 min.
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grader og ned til 48-64 grader på mellem 1,5 til 2.30 timer f.eks. 5/11 sovs nedkøling fra 97 grader kl. 14.00 til 60
grader kl. 16.45, nedkøling den 21/1 nudler målt 83 grader kl.15.00 til 56 grader kl.17.00, nedkøling 29/4 af
kylling 97 grader kl. 15.00 til 59 grader kl. 16.30. Der er taget fotodokumentation ved tilsynet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Har gjort det som vi troede var rigtigt. får rettet op på
egenkontrollen.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Vejledt generelt om at følge de i egenkontrollen fastlagte procedurer for dokumentation af
egenkontrollen.
Emballage m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Der er fremvist dokumentation for anvendelse af plastfilm, små plastbægre,
engangsemballage til China boks, grillposer og engangshandsker. Vejledt konkret om anvendelsesområder og
mærkning af plastfilm.
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