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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
opbevaringstemperaturer i kølerum, køledisk og
varmeholdelses skab. Kontrolleret at fødevarer er tilstrækkelige
1

emballerede og adskilte. Kontrolleret og overværet udbening af
halve slagte kroppe. Gennemgået procedurer for tilvirkning af
leverpostej. Kontrolleret og overværet tilberedning frikadeller.
Kontrolleret kogning af spæk til leverpostej, virksomheden
bruger at koge mælk med i kartoner i direkte berøring med
kødprodukterne i kogekaret, dette er ikke optimalt da
mælkekartoners ydersider ikke er beregnet på direkte kontakt
med fødevarerne, virksomheden oplyser at der fremadrettet vil
blive kogt mælk i særskilt anordning. Kontrolleret personalet
arbejdspåklædning under div. arbejdsopgaver, medarbejder der
udbener 1/2 slagtekroppe har ikke forklæde på og fødevarerne
der behandles kommer herved i direkte berøring med privat
påklædning, virksomheden oplyser at der fremadrette vil blive
anvendt forklæde ved udbening af 1/2 slagtekroppe.
Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i
produktionen og ved personaletoiletter. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af

X

kølerum ved køkkenområdet, pølsemageri, skærestue,
multirum og køkken. Loftsvindue i hjørnet af køkkenet har
løstsiddende træværk og der sider løse lister, vinduet er herfor
2 timer 15 min.
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ikke tilstrækkelig rengøringsvenligt. Der på gulvet i multirum flere fliser der er i stykker og gulvet er herfor ikke
tilstrækkelig rengøringsvenligt. Der er i frostrum løs plade i gulvet og der er herfor ikke tilstrækkelig
rengøringsvenligt. Der er i kølerummet en del kanter hvor malingen er skallet af og der er begyndende
rustdannelser, områderne er herfor ikke tilstrækkelige rengøringsvenlige. Virksomheden oplyserat nævnte
områder renoveres og udbedres i ferie lukningen i uge 29-30 og 31. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater vedrørende forsendelse
af fødevarer, mad ud af huset, varemodtagelse, opbevaringstemperaturer, tilstrækkelig varmebehandling og
tilstrækkelig nedkøling af fødevarer for perioden fra november 2018 til dags dato. Kontrolleret virksomhedens
årlige revision af egenkontrolprogram via dokumentation af 5. januar 2019.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse vedrørende alternativt varmebehandling af fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af okse/kalvekød. Følgende fødevarer er
kontrolleret uden anmærkninger: Flanksteak, småkød, og Brasiliansk oksefilet.
Følgende er konstateret: Det er på tilsynet konstateret at virksomheden opbevarer rådyrkød i virksomheden. Det
pågældende rådyr kød var kun mærket med dato og ikke nogen oprindelse. Virksomhedens ejer oplyser at det er
noget han slev har skudt dyret og saltet kødet efterfølgende. Virksomheden oplyser at de godt er klar over kødet
skal mærkes med oplysninger ud over dato.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om mærkning af vildt.
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