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40 kontrollerede forhold gav ingen anmærkninger.

Danmarksgade 22
7400 Herning
26121264
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Godkendelser m.v.:
Det indskærpes, at virksomheden skal implementere
SSOP-program og procedurer, som er tilstrækkelige til at

16 1

forhindre direkte forurening, eller at produkterne bliver

1

hygiejnisk fejlbehæftede.

2

Følgende er konstateret: Rene knive der hænger klar på
væggen i mellemgangen, er forurenet med opsprøjt fra gulvet.
Knivene blev tørret af med sprit og kontrolleret igen kl. 6.00.
Ingen produkter var involveret.

1
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Det indskærpes, at virksomheden skal implementere

1

SSOP-program og procedurer, som er tilstrækkelige til at
forhindre direkte forurening, eller at produkterne bliver

1

hygiejnisk fejlbehæftigede.
Følgende blev konstateret ved opfølgning på korrigerende

1

handlinger kl. 10.05: Rotastikkens knive var forurenede med
gødningslignende partikler, idet medarbejder påsatte dem i
maskinen. Rotastikkens håndtage var rene.
Opfølgning på ovenstående indskærpelse kl. 10.40:
Rotastikkens knive var rene.
Ingen anmærkninger.
Det indskærpes, at fødevarer i alle produktions-, tilvirknings- og
distributionsled skal beskyttes mod kontaminering, som kan
gøre dem uegnede til konsum, sundhedsfarlige eller
kontaminerede på en sådan måde, at de ikke med rimelighed
kan betragtes som egnede til at blive konsumeret i den tilstand.
Følgende er konstateret:

1

Afløb i midtflækkesav stoppet. Skyllevand løb ud over

1

slagtekroppe. Afløbet blev renset. 5 slagtekroppe sendt til

19

dampsugning-Ok.
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
Det blev indskærpet at behandling, forarbejdning og lagring af animalske biprodukter i virksomheder eller anlæg
skal udføres under forhold, der hindrer krydskontaminering.
Under tilsynet blev følgende konstateret af veterinærkontrollen: Hvid skovl hang op ad rød skovl, virksomhedens
QA-medarbejder skyllede den hvide skovl med 82°C vand og hængte skovlen på dens rette plads. I
plucksnedskæring var der flere berøringer mellem hvide, røde og grønne spande, virksomhedens
QA-medarbejder flyttede spandene væk fra hinanden. I pluckskølerum var der opbevaring af produkter til
human konsum i vemagvogne med kontakt til dyrefoderkar. Virksomhedens QA-medarbejder flyttede
vemagvogne med human konsum varer væk fra kar med dyrefoder. Veterinærkontrollen oberverede ingen
krydskontamineringer af produkter.
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