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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
opbevaringstemperaturer på fødevarer i kølerum, ok.
1

Gennemgået opbevaring af specifikke produkter 1/2
slagtekroppe i kølerum, ok. Gennemgået procedurer og flow
for hakning af kød, ok. Overværet udbening/partering af kød
ved opskæringsbord, ok. Gennemgået hvilke produkter der
udskæres og hakkes i detail, samt emballering af div. produkter

1

der udleveres fra samme, ok. Gennemgået flow og frekvenser
for udbening og hakning af kød til detail, ok. Kontrolleret
faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i opskæring
og ved personalefaciliteter. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af kølerum,
opskæring, herunder overliggende konstruktioner,
personalefaciliteter og udlæsningsområde, ok. Gennemgået
procedurer for tilstrækkelig rengøring af udlæsningsområdet.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret: Vire/stropper til omskiftning af glidestænger..
Følgende er konstateret: Det er på tilsynet konstateret at der
sidder belægninger af gammelt kød på samlinger og
berøringsflader på vierne/stropperne, virksomheden rengjorte

X

disse under tilsynet.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om frekvenser for tilstrækkelig rengøring af
1 time 45 min.
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ovennævnte vire/stropper
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater vedrørende
opbevaringstemperarturer. Virksomheden har ikke pt. egenkontrol specifikt for detaildelen , men oplyser at der
udarbejdes dokumentation herfor fremadrettet. Der er på engro-delen krav om opbevaringstemperatur på
maks. +7C men i detaildelen en opbevaringstemperatur på maks. +5C, virksomheden tilretter dette straks. Ingen
afmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse for detail afdelingen, risikoanalysen er pt. den samme for engro og
detail, virksomheden oplyser at der udarbejdes og implementeres risikoanalyse specifik for detail snarest. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger
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.
Emballage m.v.: Stikprøvekontrol af mærkning og anvendelse af plastmaterialer bestemt til kontakt med
fødevarer. Ingen anmærkninger.
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