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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer for nedkøling af kødsovs og
pasta herunder nedkøling i små beholdere og korrekt brug af
termometer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger
til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret: Virksomheden lager, hvor der stod 2
køleskab og 2 fryseskabe var ikke tilstrækkelig skadedyrssikret.
Der blev konstateret en stor åbning (20 cm) under dør/port ud
til. Der blev ikke konstateret tegn på skadedyr i lokalet ved
tilsynet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger Vi retter fejlen
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt konkret om skadedyrssikring af rum, som kan bruges til
lager.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for aktiviteten
X

X

nedkøling.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrollens
gennemførelse og resultater for nedkøling i perioden fra Januar
2 timer
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2021 til d.d. samt virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram (HACCP-plan) for nedkøling herunder procedure
for overvågning, frekvens for dokumentation og procedure for korrigerende handlinger.
Det indskærpes, at virksomheder skal følge deres egenkontrolprogram (HACCP-plan) for nedkøling herunder at
måling af nedkøling efter max 3 timer.
Følgende er konstateret. Virksomheden fremviste dokumentation for nedkøling i perioden januar 2021 til dags
dato den forbindelse blev det konstateret at mange af de ugentlige målingerne for nedkøling var taget mellem 3
-4.30 timer efter nedkølingen startede. I følge virksomheden HACCP plan er nedkøling et CCP og skal måles efter
max 3 timer.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi retter fejlen
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Ydet vejledning om brug online værktøjet SiTTi - som står for "Sikker Temperatur Tid"- når du skal
varmebehandle, nedkøle eller varmholde fødevarer samt vejledt om nedkøling af fødevarer-emne siden på
FVST.dk
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