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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask inkl.
1

sæbe og papir. Kontrolleret opbevaring af fødevarer og
emballager på lager og i køkken: OK. Virksomheden har
redegjort for varemodtagelse samt flow ved bestilling til
tilberedning samt redegjort for sæsonvariationer.
Kontrolleret: Opbevaring af letfordærvelige fødevarer på køl i
køkken.
Det indskærpes, at letfordærvelige fødevarer (bl.a. rå bacon og
stegte kyllingestrimler) maksimalt må opbevares ved 5°C.
Følgende er konstateret: I køleskab i køkken opbevares bl.a. 2
kg. rå bacon og 300 gram stegte kyllingestrimler samt
mejeriprodukter (smør og mælk) ved 9,7°C målt med
lufttermometer. Stikprøvevis er omtalte fødevarer målt til 7°C
og 8°C.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det undrer os,
da køleskabet ellers står indstillet til 5°C.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Køkken,
lagerlokale samt serveringområde. Virksomheden er vejledt
1 time 30 min.

Kontrolrapport
Gudenåcamping Brædstrup I/S

Bolundvej 4
8740 Brædstrup
36224509

side 2 af 2

generelt om sikring mod fluer, herunder opsætning af fluefangere.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet en risikoanalyse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi regnede med, at det dokumentation vi overtog var dækkende.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Der er vejledt generelt om risikoanalyse og egenkontrol samt gennemgået hvor dette kan udarbejdes via
Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Link til kontrolrapport på virksomhedens hjemmeside.
Følgende er konstateret: Linket på hjemmesiden linker ikke til seneste kontrolrapport, hvilket tidligere er
anmærket.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om offentliggørelse af kontrolrapporter.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
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