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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomhedens mundtlige procedurer for
nedkøling af varmebehandlet stegt oksekød og kogt spaghetti
herunder udportionering i mindre portioner som nedkøles på
fra 65°C til 10 °C på max 3 timer ved kontinuerlig nedkøling
samt virksomhedens anvendelse af indstikstermometer til
løbende kontrol af processen. Virksomhedens mundtlige
procedurer stemmer overens med virksomhedens skriftlige
procedurer jf. virksomhedens egenkontrolprogram, ingen
anmærkninger. Generelt vejledt om regler for sikker nedkøling.
Kontrolleret: Opbevaringstemperatur.
Det indskærpes, at opvarmet/nedkølet fødevarer maksimalt
må opbevares ved 5 °C, eller skal virksomheden have
procedure der sikre at fødevarer max står 3 timer. Følgende er
konstateret: Ved tilsynets start var virksomheden lige åbnet,
her observeres det at virksomheden, fjernede pap emballage
og satte p-skiven til kl 12 uden at pizza toppings er udskiftede
fra dagen før, køledisk er placeret over pizza bord ved ovn, i
kølemontre er der opbevaret pizza toppings fx kebab,
skinkestrimler og peperoni. Med lufttermometer blev der målt
X

X

12,2°C, med indstikstermometer blev der målt 10,4 °C,
forholdet indskærpes, da der er tale om en mindre mængde
fødevarer. Virksomheden oplyser, at det plejer at være
1 time
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opbevares i diskes i max 3 timer og at det er en fejl at det har ligget der fra dagen før, virksomheden anvender
p-skive til at styrer fødevarerne uden for køl således at det ikke står uden for køl i en længere periode (max 3
timer). Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kassere det med det samme og overholder fremover
vores egne procedure.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har i risikoanalysen
udpeget nedkøling som et CCP, herunder fastsat en kritisk grænse. Beskrivelser af procedurer for nedkøling,
herunder overvågning og frekvens for dokumentation samt korrigerende handlinger ved opståede fejl.
Virksomheden har fremvist stikprøvevis dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for
nedkøling for periode januar 2021 til dags dato.
Virksomheden følger egen fastlagte frekvens for dokumentation.
Virksomheden er informeret om muligheden for anvendelse at nedkølingsværktøjet SiTTi (nyt program til blandt
andet vurdering og dokumentation af nedkøling) på https://sitti.foedevarestyrelsen.dk/nedkøling. Vejledt
generelt om regler for opdatering af risikoanalyse hvis SITTI-værktøj bruges.
Fakta ark om fokus på nedkøling er udleveret.
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