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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne under produktion
eller oplagring: Følgnede er kontrolleret uden anmærkninger:
Håndtering af fersk kød i opskæring, opbevaring af kartonvarer.

Stamholmen 140B
2650 Hvidovre
13892237

Temperatur, produkt: Kontrolleret rumtemperatur i kartonvarer
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til 2,9 grader med lufttermometre hvor der opbevares fersk kød
til med opbevaringstemperatur fra 0 til 2 grader. Virksomheden
oplyst at de har lige kommet to til tre paller kød som var lige
kommet: Ingen anmærkninger.
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Mikrobiologiske kriterier: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomheden har indplaceret deres spiseklar
produkter i 1.3 kategori (sous vide produkter) og 1.2 ikke styret
vækst (produkter som er røget og kogt ). Gennemgået
prøveplan for produktprøver (4 gange årligt ) og miljøprøver
(ca.12 gang årligt) samt kontrolleret analyseresltat for
produktprøver udtaget i april, maj, juni og juli 2019 samt en
holdbarhedsprøver for tatar i juni 2019, og gennemgået
miljøprøver fra februar, april, maj, juni, juli, august 2019.
Gennemgået dokumentation for korrigerende handlinger ved
påvist Listeria i miljøprøver udtaget i april.
Konkret vejledt om korrigerende handlinger hvis der bliver
fudet Listeria i miljøprøver, herunder grundig rengøring og
desinfektion af det sted hvor der blev fundet Listeria. Henviste
til www.fvst.dk "Alt om listeria".

Virksomhedens egenkontrol: Dokumentation for risikoanalyse
og HACCP-plan: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse og
udpegede CCPér samt GA: Ingen anmærkninger.
Konkret vejledt om rumtemperatur i opskæring muligvis kan
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være GA og ikke et CCP.
CCP'er:
Kontrolleret virksomhedens dokumentation af egenkontrol.
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Det indskærpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.
Følgende er konstateret: Virksomheden kun ikke fremvise dokumentation for temperatur registrering for CCP2
opbevaring i pålægskølerum fra januar 2019 til d.d. Der fandtes heller ikke nogle form for visuel kontrol,
herunder display eller termologger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vores medarbejder måler rumtemperatur med håndtermometre
i pålægskøl. Vi får styr på forholdet med det samme.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret dokumentation for opvarmning og nedkøling fra juni
til d.d. samt kontrolleret at mundtlig procedurer for styring af opvarmning og nedkøling stemmer overens med
skriftlig procedurer i egenkontrolprogram.
Konkret vejledt om nedkøling af produkter som kan tage længere tid under nedkøling grundet tykkelse af
produkter.
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