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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Virksomheden oplyser at, de lige er
begyndt at, langtidsstege hele kødstykker (culotte) til ved ca.
58°C i 10 timer derefter bliver der stegt af. Det vurderes at
tilberednings metode giver et sikkert slutprodukt.
Virksomheden oplyser at, de kun har gjort det få gang.
Normalvis brunes hele kødstykker og steges ved højere
temperaturer end 75 °C.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Målt
opbevaringstemperaturer i kølerum herunder adskillelse af
fødevare således at diverse kontamineringer forebygges.
Faciliteter til hygiejnisk håndvask herunder, koldt og varmt
rindende vand samt sæbe og aftørringspapir i
produktionskøkken.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Overflader som kommer i kontakt med
fødevarer fremstår hele, tætte og vaskbare. Vægge og gulve
samt kølefaciliteter fremstår rene i køkken.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Produktionskøkken herunder drift inventar

X

X

fremstår velvedligeholdt med hele og vaskbare overflader.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
dokumentation af egenkontrolprogram, gennemførelse af
2 timer 15 min.
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egenkontrolprocedurer og registrering af egenkontrollens resultater. Følgende emner er kontrolleret:
Produktionskontrol af varmebehandlede fødevarer herunder opvarmning og nedkøling. For periode 19.6 til
1.9.2017. Risikoanalyse for langtidstilberedning af hele kødstykker ved en temperatur på 55°C. Ingen
anmærkninger.
Følgende er konstateret: Ved tilsynet start stod der ikke noget om tilberedning og holdetider ved
langtidstilberedning af hele kødstykker i virksomhedens egenkontrolprogram.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden
kontaktede virksomhedens konsulent ( eSmiley) der med det samme fik implementeret et afsnit om sikker
varmebehandling med langtidsstegning.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Drøftet deklarationer på fx salt og marmelade.
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