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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
indretning af virksomheden, krydsforurening, skadelige stoffer
ved forkert tilberedning, tilberedning af særlige råvarer,
personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx på menukortet.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Temperatur
varmholdt opbevaring.
Bødeforelæg 10.000 kr. fremsendt.
Følgende er konstateret: Kontrolleret temperaturen i
varmholdte bønner i sauce, produktet blev varmholdt i kantine
i vandbad med låg temperaturen i produktet blev målt til 48,3
grader C med indstikstermometer. I bunden af kantinen var
temperaturen over 65 grader C. I varmholdt ris i kantine over
vandbad med låg blev temperaturen øverst i risine målt til 54,7
grader C, i bunden af kantinen var produkttemperaturen over
65 grader C. Temperaturen øverst i produktet blev målt, ca 1-2
cm under overfladen. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Bønnerne i sauce havde været uden låg under
servering.
X

Kontrolleret køleopbevaring i køleskabe ved korrekt
temperatur, OK. I koldjomfru var temperaturen øverst i majs
2 timer
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17,1 grader C. Virksomheden forklarede at det skiftes ud hyppigt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. af temperatur
for fødevareopbevaring.
Vejledt generelt om Opbevaringstemperatur.
Kontrolleret hygiejniske faciliteter til vask af hænder, OK. Kontrolleret vaske til fødevarer og opvask, Ok.
Kontrolleret at der kun blev opbevaret fødevarer i lokaler der opfylder krav for fødevarelokaler, Ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af arbejdsborde og vaske, Ok. Kontrolleret at eksternt
lager er skadedyrssikret, Ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens overvågning af kritiske kontrolpunkter.
Det indskærpes, at virksomheden skal fastlægge og gennemføre effektive overvågningsprocedurer på kritiske
kontrolpunkter.
Følgende er konstateret: I virksomhedens risikoanalyse fremgår at køleopbevaring i disk, skal være under 5
grader C, termometer under kantiner i køledisk med kogt majs, viser 0,1 C. temperaturen aflæses og registreres i
egenkontrollen. Temperaturen øverst i beholderen med majs blev målt til 17,1 grader C.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden forklarede at majsen, skiftes ud hyppigt, mellem
hver og hver halve time.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Konkret vejledt, om at egenontrolprogrammet skal revideres hvis fødevaresikkerheden styres på en
anden måde end fastsat i egenkontrolprogrammet.
Kontrolleret dokumentation af varmebehandling, varmholdelse og køleopbevaring, ingen anmærkninger.
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