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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Temperatur
ved opbevaring.
1

Bødeforelæg på kr. 5.000 er fremsendt.
Følgende er konstateret: Der opbevares ca. 1 kg hakket
oksekød i kølebro, omgivelses temperatur målt til 19,2 grader
og indstikstemperatur er målt til 17,5 grader. Hakket oksekød
opbevares ved 5 grader.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil ændre
procedure, så topping til pizza opbevares efter 3-timers
rettesnor.
Kontrolleret: Temperatur ved opbevaring.
Det indskærpes, at varmebehandlede, nedkølede og
letfordærvelige fødevarer skal opbevares ved højst 5 °C.
Følgende er konstateret: Der opbevares skinke og pølser i
kølebro ved en omgivelses temperatur på 22,4 grader som er
målt med kalibreret termometer. Skinken er målt med
indstikstermometer til 11,0 grader.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil ændre
procedure, så topping til pizza fremover håndteres efter
3-timers rettesnor. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte

X

opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret at virksomheden følger procedure for 3 timers
2 timer
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rettesnor.
Det indskærpes, at virksomheden skal sikre at fødevare ikke opbevares på en måde, som bringer
fødevaresikkerheden i fare. Følgende er konstateret: I virksomhedens egenkontrolprogram er proceduren for 3
timers rettesnor at der skiftes fødevare som opbevares uden for køl hver 3 time, disse procedure følger
virksomheden ikke på kontrolbesøget, da virksomheden ikke har styrring hvornår kantineren er fyldt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger, De vil ændre procedurerne for 3 timers rettesnor så det styres
med p-skive.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Listerne omkring køleskabet hvor der opbevares drikkevarer og
salami, ses der sorte skimmel-lignende belægninger. Der er ligeledes sorte belægninger indvendigt på lågen til
opvaskemaskinen.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om risiko for kontaminering.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse er
dækkende for virksomhedens aktiviteter. Vejledt konkret omkring risikoanalysen altid er opdateret og passende
til virksomhedens aktiviteter.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre
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