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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Kontrolleret opbevaring af fødevarer,
1

opbevaringstemperatur af fersk fisk. Virksomheden har gjort
rede for nedkølingsprocedurer.
Faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Hygiejne: Rengøring: Bødeforelæg fremsendt: 15.000 kr
Følgende er konstateret: I virksomhedens kølerum konstateres

1

skimmellignende belægning på hyldeundsider, ved
samlesteder, på flasker, ved siden af ventilator på loft, på
vognstativ, belægning på gulv under hylder hvor der optøs
fødevarer ses vand dryppe ned, indvendige samlingspunkter
ved isterningemaskine omkring lamellerne fremstår med
kalkophobninger og sorte belægninger.
Der er taget fotodokumentation og gennemgået med
virksomheden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vil blive
bragt i orden. Vi gør rent i aften.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Baglokaler, hvor der står fryserum og kølerum samt
lager. Følgende er konstateret: Der skrælles kartofler i hjørne af
lokale, der står en isterningemaskine og virksomheden oplyser,

X

at der hakkes fersk kød i kødhakker. Loftet er bestående af
troldtekt.
1 time 15 min.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler vedr. lokaler, hvor der håndteres uemballerede fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning og
nedkøling siden sidste kontrolbesøg.
Vejledt generelt om revision af risikoanalyse/egenkontrol, herunder vejledt konkret om løsningsforslag i
forbindelse med nedkølingsdokumentation.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret virksomhedens CVR-nummer.
Emballage m.v.: Kontrolleret: Genanvendelse af emballage. Følgende er konstateret: virksomheden nedkøler
brun sovs i 5 liters plastbøtte. Virksomheden kan ikke fremvise dokumentation for at emballagen er egnet til
nedkøling. Virksomheden oplyser, at nedkøling almindeligt foretages i stålkantiner.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om krav om dokumentation for fødevarekontaktmaterialer.
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