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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne under produktion
eller oplagring. Kontrolleret generel hygiejne under slicing og
Vestre Kirkevej 13

pakning i højhygiejne rummet, samt pakning i kasser i

4000 Roskilde

pakkelokale og oplagring af afkølede uindpakkede postejer i

42155918

kølerummene ved højhygiejne lokalet. Ingen anmærkninger.

886

Hygiejne: Rengøring: Periodisk rengøring. Periodisk rengøring
stikprøvekontrolleret i ovennævnte lokaler / områder. I slusen
1

til højhygiejne lokalet var der ansamling af støv og snavs på

1

gulv langs væg bagved skraldespande. Vurderet som

1

bagatelagtig overtrædelse sammenholdt med
rengøringsstandarden i øvrige områder kontrolleret i

1

virksomheden. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Lokaler og udstyr, vedligeholdelse.

1

ved gennemgang i virksomhedens lokaler fandtes et gulvareal

1

med lappet gulv med vedligeholdelsesmæssig mangel. Det
lappede areal (ca 1½ kvadratmeter) var løsnet fra
underliggende gulv nogle steder, hvilket medførte at vand sev
ud fra underneden når man trådte på det. Vandet var i form af
udlagt desinfektionsmiddel, og var i gangareal hvor der køres
stativer med afkølede postejer ind i lagerkølerum hvorfra det
hentes ind i højhygiejne rum. Virksomheden oplyser at det gulv
er løbende under vedligeholdelse og at der arbejdes på at finde
en holdbar og hensigtsmæssig løsning. Vurderet som
bagatalagtig overtrædelse på dette tilsyn på baggrund af
udfordringen og virksomhedens oplysninger. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens anvendelse af følgende
ernæringsanprisninger: Let samt angivelse af fedtprocent (lavt

X

X

fedtindhold), begge på grovhakket letpostej og fransk letpostej,
og kun fedtprocent på slagtermester andersen 12 % (2
vægtstørrelser) og slagtermester andersen baconpostej 12 %.
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Letpostejer findes på virksomhedens hjemmeside, og salgtermester andersens varianter har virksomheden
fremvist under kontrolbesøget. Virksomheden har fremvist dokumentation for, at ernæringsanprisningerne
overholder lovgivningens krav, herunder excelark med de to seneste markedsanalyser, på den seneste som
netop er udfærdiget, er udvalgt 2 markedsprodukter til stikprøve, og her er fremvist billeder af mærkning og
næringsdeklaration tilsvarende de værdier som fremgår i excelarket med markedsanalysen. Den nyeste
markedsanalyses resultat medfører at mærkningen af produkterne skal justeres med oplysningerne om hvad det
er der gør varen let /forskellen (den eksakte værdi er ændret, men betingelserne er stadit opfyldt).
Virksomheden er vejledt om at det udelukkende er de sammenlignende produkter der skal med i analysen og
ikke de tilsvarende fedtreducerede. Virksomheden er vejledt om at det bør fremgå at der er tale om
gennemsnittet af postejer på markedet i formuleringen "51 procent lavere fedtindhold og 30 procent lavere
energiindhold end i andre leverpostejer på markedet".
Næringsdeklaration. Gennemgået næringsdeklarations indholdet i grovhakket letpostej og slagtermester
andersens bacon postej, herunder redegørelse for beregning ud fra recept, samt afrundninger og analyser, og
opstilling af selve næringsdeklarationerne på recepterne og kontrol af de værdier der fremgår på de to etiketter
sammenholdt med oplsyninger i beregningsark. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Autorisation. Gennemgået virksomhedens nuværende autorisation og sammenholdt med
aktiviteter og nyopført sluse ved indgang til pakkeområde med lågpåsætning. Ingen anmærkninger.
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