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hygiejnisk vask og tørring af hænder er kontrolleret uden
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anmærkninger
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Kontrolleret virksomhedens procedurer ved undersøgelse af
spegepølser, herunder håndtering af råvarer, sikring af
1

nedkøling før hakning, således temperatur efter hakning er ca 0

1

grader C, tilsætning af både GDL, starterkultur og nitrit,

1

procedurer for rygning og intermitterende nedkøling, kontrol af

1

pH. Ingen anmærkninger. Vejledt om, at Salmonella også er et

1

fødevaresikkerhedskriterium ved spegepølser.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
dokumentation for overholdelse af følgende mikrobiologiske
kriterier, Listeria i spegepølser. set analyserapport august 2018,

1

undersøgt kvalitativt. Listeria er ikke påvist. Desuden set
analyseresultater for øvrige prøver udtaget i 3. kvartal 2018.
ingen anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Renholdelse af varemodtagelsesrum,
grøntrum, bagerrum, kold afdeling, slagterafdeling, varm
afdeling, diætafdeling, pakkeafdeling og opvaskeafdeling samt
personaletoiletter - lokaler og inventar- er kontrolleret uden
anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse af lokaler og
inventar er kontrolleret uden anmærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Egenkontrol for varemodtagelse,
opbevaringstemperaturer, opvarmning og nedkøling er
kontrolleret stikprøvevis fra sidste kontrolbesøg til d.d. uden
anmærkninger
Kontrolleret virksomhedens egenkontrolprocedurer ved

X

produktion af spegepølser. Kontrolleret indplacering af
spegepølser mht vækst for Listeria. Set dokumentation for
undersøgelse af spegepølser for pH og vandaktivitet samt
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saltindhold. Resultaterne viser, at den undersøgte spegepølse må vurderes som stabiliseret mod vækst af
Listeria. Ingen anmærkninger. Vejledt om brug af prædiktive modeller, DMRI.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at salt som anvendes i produktionen er tilsat iod. Ingen
anmærkninger
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