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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
2

uden anmærkninger: Set opbevaring af kød i køletrailer
herunder opbevaringstemperatur. Virksomheden har redegjort
for afhentning af kød i køletrailer samt interval for opbevaring
indtil afhentning.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af køletrailer. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
køletrailer. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Mærkning og information: Det indskærpes, at færdig
emballeret lammekød skal mærkes med korrekt
holdbarhedsdato. Følgende er konstateret: Virksomheden
udleverer færdig emballeret lammekød hvor der på mærkning
er mærket med en holdbarhedsdato for frossen tilstand men
kødet udleveres til kunderne som fersk kød. Endvidere kunne
der på tilsynet konstateres at leverencen til kunden ud fra
bestilling indeholdt en pose med hjerte, nyre og lunge som ikke
var mærket, alle 3 dele var puttet i en pose uden mærkning.

X

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Har prøvet at
ændre mærkningen men har fået oplyst fra slagteriet at der
ikke kan påsættes 2 mærkninger på kødet. Mht. indmaden så
1 time 15 min.
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har vi altid gjort sådan nogle bruger indmaden og andre smider det ud.
Vejledt konkret i at holdbarhedsdatoen på mærkningen af fødevareren skal være påført i den tilstand som
fødevareren udleveres i. Virksomheden er på tidligere tilsyn blevet vejledt om forholdet. Vejledt konkret i at alle
emballerede fødevarer skal der være påsat obligatorisk mærkning. Der er taget biled af forholdet.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: På sidste leverence fra slagteriet..
Det indskærpes, at sporbarheden skal sikres i alle led. Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke
fremvise sporbarhedsdokumentation for: Sidste leverence fra slagteriet, kødet er modtaget d. 18. oktober 2017.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får hverken følgeseddel eller faktura ved afhentning af kødet,
slagteriet afsender en faktura med jævne mellemrum. Vejledt konkret i fremvisning af faktura/følgeseddel el.
lign af fødevarer som virksomheden forhandler
Indskærpelserne medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
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