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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaring, temperaturmåling og
adskillelse af fødevarer.
Sæbe og papir ved vask i opskæringsrum.
Virksomheden er blevet vejledt om, at røgvarer der
transporteres i det fri skal være afdækket med plastik..
Hygiejne: Rengøring: Kontrol af rengøring under produktion i
opskæringsrum, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Vedligeholdelse af opskæringsrum.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Vejledt om, at
håndvask skal være tilsluttet under produktion.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Fremvist egenkontrol på varemodtagelse og
temperaturmåling af fødevarer.
Vejledt om nyt egenkontrolprogram. Vejledt om risikoanalyse.
I egenkontrollen skal der være en procedurer for, at det kun er
opskæringslokalet, der anvendes til detail og også tidsmæssigt
adskilt fra anden produktion.
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Der skal laves en procedurer for vareudlevering til kunden i
egenkontrollen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
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kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger
Drøftet nyt ophægningssted til kontrolrapporten.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Det er blevet oplyst fra fødevarestyrelsen, at der ikke må
komme kunder ind i opskæringslokalet, ved udlevering af fødevarer.
Dette skal indskrives i egenkontrollen som en procedurer.
Virksomheden har indgået en aftale med den tilførende dyrlæge om, at det kun er opskæringslokalet der må
anvendes til produktion til detail og tidsmæssigt adskilt fra anden produktion.
Virksomhedn har indgået en aftale med den tilsynsførende dyrlæge, at der ikke må komme kunder ind i
opskæringslokalet ved udlevering af fødevarer.
Vareudvalget er følgende: Salg af grisekød. Ok.
Prodution af: Rullepølse, spegepølse, leverpostej og medisterpølse, denne prosuktion foregår i
opskæringslokalet og tidsmæssigt adskilt fra anden produktion. Ok
Virksomheden er blevet vejledt om reglerne for kontrolbesøg i detailvirksomheder.
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