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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Målt temperatur ved
1

færdigretter i butik og i køleskab i varmt køkken, ok.
Kontrolleret procedurer ved nedkøling af sauce, ok. Under

1

tilsynet køles der i 10 liters spand, vejledt om optimering ved
køling i mindre portioner. Kontrolleret håndtering af

1

sukkerærter, der er importeret, ok. Vejledt om blanchering.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af kølerum ved
koldt køkken, kølerum for kød og varmt køkken, ok. Gulv i
kølerummet er manglende rengjort, men er blevet udbedret
under tilsynet, ok. Drøftet vedligeholdelse i kød kølerum, da
dette vil optimere mulighed for tilstrækkelig rengøring.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret loft i pølsemageri og
område over dør og fliser i kød kølerum. Loft i pølsemageri
trænger til maling og evt. løsningsmulighed med
stålbeklædning i kød kølerum er drøftet. Ansvarlig er
opmærksom og vil overveje udbedring i sommerferien 2019,
ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
egenkontrolprogram i forhold til anvendelse af nitrit og
mærkning af tilsætningsstoffer, ok. Kontrolleret dokumentation

X

for kontrol af varmebehandling og nedkøling,
opbevaringstemperatrur og varemodtagelse, i perioden fra
januar 2019 til dags dato, ok.
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Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af spegepølser, der sælges til anden detail virksomhed, ok.
Der er enkelt afvigelse med korrekt mærkning af tilsætningsstoffer. Vejledt konkret om angivelse af kategori og
derefter det specifikke navn eller E nummer. Drøftet mærkning af håndmadder, FVST kommer med en
tilbagemelding herpå.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af okse bagfjerding og højreb, ok.
Fjerdingsbillet er sammenholdt med faktura.
Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for
lagesaltning af kødprodukter med anvendelse nitrit. Virksomhedens egenkontrolprocedurer i forhold til
fremstilling af lage ud fra mængde kød, således at der fremstilles frisk lage hver gang, vil fremover blive
effektueret, oplyser ansvarlig, ok.
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