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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, herunder temperatur, tildækning og adskillelse
under opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring
af hænder. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lokaler med
1

udstyr og inventar, herunder opskæringsområde, pølsemagere,
produktionsområder udsalgsområde, lagerfaciliteter. Ingen
anmærkninger.
Følgende er konstateret: Gitter til blæser i produktions
køleboks samt blæst køleboks fremstår snavset samt
opvaskemaskine fremstår snavset indvendigt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for rengøring af udstyr og
inventar.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
lokaler med udstyr og inventar, herunder opskæringsområde,
pølsemagere, produktionsområde, udsalgsområde,
lagerfaciliteter samt mundligt redegørelse for vedligeholdelse
plan, herunder gulv og trapper. Ingen anmærkninger.
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Følgende er konstateret: Lister til kølerum til produktion
fremstår ødelagt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
1 time 15 min.
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som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om vedligeholdelse af lokaler hvor der håndteres og opbevares fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden har kun dokumenteret opbevaringstemperatur og varemodtagelse 2
gange siden januar 2019, den 10. januar 2019 og den 11 marts 2019, det fremgår af virksomhedens skriftlige
procedure samt deres kontrolplan over frekvenser for dokumentation, at de skal dokumenteret
opbevaringstemperatur og varemodtagelse en gang om ugen(hver mandag)
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der har været sygdom.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomhedens risikoanalyse er ikke dækkende, da virksomheden har produktion af
varmt mad, som de også nedkøler, hvilket ikke fremgår af deres risikoanalyse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for
lagesaltning af kødprodukter med anvendelse nitrit.
Tilsætning af antioxidanter fx ascorbat til en nitritsaltlage på mellem 300-400 mg/kg kød mindsker dannelsen af
nitrosaminer.
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