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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Stikprøvevist kontrolleret temperatur i
1

kølerum, på nedkølet gryderet, i en stor gryde.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
overvågning af kritiske kontrolpunkter.
Det indskærpes, at virksomheden skal fastlægge og
gennemføre effektive overvågningsprocedurer på kritiske
kontrolpunkter.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser ved tilsynets
start, at de aldrig foretager nedkøling. Under tilsynet
konstateres det, at virksomheden nedkøler, da der er
varmebehandlet kød, samt gryderet (stadig i gryde) i køleskab
og kølerum. Virksomheden beskriver i deres procedure, at
nedkøling skal foregå fra 65 grader til 10 grader i
kernetemperatur på mindre end tre timer, for at foretage en
sikker nedkøling. Virksomheden har kun et infrarødt
termometer til rådighed, som udelukkende måler
overfladetemperatur.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg vidste ikke
jeg skulle måle i kernetemperatur.
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Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol for
1 time 15 min.
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nedkøling i indeværende år.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumenteret aktiviteterne varemodtagelse, opbevaring,
opvarmning, varmholdelse og nedkøling i indeværende år. For varemodtagelse og opbevaring har virksomheden
fastsat en frekvens for dokumentation, på én gang ugentligt. For aktiviteterne opvarmning, varmholdelse og
nedkøling har virksomheden fastsat en frekvens for dokumentation, på én gang månedligt.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kntrolleret virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram (HACCP-plan), herunder overvågning af kritiske
kontrolpunkter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fastsat en frekvens for for dokumentation af aktiviteterne
opvarmning, varmholdelse og nedkøling én gang månedligt.
Vejledt generelt om regler for at virksomheden skal fastlægge effektive overvågningsprocedurer på kritiske
kontrolpunkter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for nedkøling.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og registreringer.
Vejledt konkret om nedtagning af elitemærkat.
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