0
Østerport Slagter I/S

1

17-11-2015

Østergade 7
7430 Ikast
31759641

20-05-2015
1

05-11-2014

1

11-09-2014

1
1
1

1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperatur i
ferskvare- og færdigvarekølerum er kontrolleret uden
1

anmærkninger. Emballering og adskillelse mellem færdigvarer i
kølerum og butiksdisk er kontrolleret uden anmærkninger.
Kontrolleret, at transport af fødevarer sker hygiejnisk forsvarlig.
Ok. Vejledt generelt om, at overflader i transportmidler skal
være vaskbare.
Kontrolleret opbevaring og holdbarhed på dressinger og
lignende i anbrud. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om, at biksemad ophældes i mindre portioner,
således nedkøling sker hurtigst muligt.
Kontrolleret, at redskaber, udstyr og inventar er
opbevaret/anbragt således, at dette og omgivelserne kan
rengøres på passende vis. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret, at affald ikke ophobes i produktionslokaler og, at
fødevareaffald opbevares i egnede beholdere. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligehold af flisegulv ved bagdør
er kontrolleret. Fliser ved kant langs yderdør er beskadiget og
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fugt trænger under. Virksomheden oplyser, at dette udbedres.
Ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens
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gennemførelse og resultater vedrørende varemodtagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning, nedkøling,
slutskylstemperatur i opvaskemaskine og årlig revision af egenkontrollen for perioden fra den 1. januar 2015 til
dags dato. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt om, at kontrol af varmholdelse skal indeholde kontrollen af
varmholdte middagsretter.
Kontrolleret udpegning af CCP ér samt procedurer for affaldshåndtering i egenkontrolprogrammet uden
anmærkninger.
Vejledt generelt om, at egenkontrolprogrammet altid skal være tilgængelig for Fødevarestyrelsen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen
pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af uemballeret okse- og kalvekød i butiksdisk.
Ok. Vejledt konkret om teksten vedrørende oprindelsesoplysninger ved skiltning.
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