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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Bødeforelæg 10.000 kr.
2

fremsendt. Følgende er konstateret: Under tilsynet skal
virksomheden til at hakke kød og forme bøffer heraf. Ved
datokontrol kunne det konstateres at 2 grydestege havde en
sidste anvendelsesdato den 4.3, 2 kg svinefars havde en sidste
anvendelsesdato den 5.3 og 3 kg hakket okekød havde en
sidste anvendelsesdato den 7.3. 1 af grydestegene havde
afvigende lugt og udseende. Derudover havde svinefars
afvigende lugt. Ved kontrol i virksomhedens køleskab var der
yderligere 8 færdigpakkede hakkebøffer i anbrudt emballage
med en sidste anvendelsesdato den 6.3. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Kødet er ikke blevet anvendt før
anvendelsesdatoen er udløbet pga travlhed. Kødet blev
kasseret under tilsynet.
Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod
kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum eller
sundhedsfarlige.
Følgende er konstateret: Under tilsynet håndterer ansvarlig råt
hakket kød, hvorefter arbejdet med grøntsager og øvrige
fødevarer fortsætter uden at der foretages håndvask. Ved
påtale overfor virksomheden bliver hænderne skyllet.

X

Virksomheden gøres igen opmærksom på håndhygiejnen og
vigtigheden af grundig vask af hænder med sæbe og
1 time 15 min.
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efterfølgende aftørring med engangshåndklæde.
Derudover er fødevarer i køleskab ikke tilstrækkeligt adskilt og emballeret. Grøntsager, råt kød og klargjorte
fødevarer er placeret oveni hinanden således der er risiko for kontaminering.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af overflader på lager og ved pizzadisk uden anmærkninger.
Virksomheden er vejledt generelt omkring frekvens for rengøring af riste i køleskab.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
varmebehandling af fødevarer.
Mærkning og information: Kontrolleret anvendelse af kød til hakkebøffer.
Det indskærpes, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede forbrugerne
med hensyn til varens oprindelse.
Følgende er konstateret: Af virksomhedens menukort fremgår det at hakkebøffer er fremstillet af oksekød.
Under tilsynet skal virksomheden til at lave fars til hakkebøffer, hvoraf det konstateres af kødet består af svine og
oksekød.
Virksomheden havde følgende bemærkninger Der anvende svinekød da det smager godt.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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