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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,

1

krydsforurening, tilberedning af særlige råvarer, personlig
hygiejne, sporbarhed og registrering fx ved import og
samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer for adskillelse af
oste/kødprodukter, herunder ompakning og opbevaring af
fødevarer uden for køl. Konkret vejledt om regler for at
fødevarer er egnet til salg efter holdbarhed og fastsættelse af
holdbarhedsdato på udskåret pålæg.
Følgende er konstateret: I virksomhedens kølemontre måles
overfladetemperaturer mellem 3,5 og 7,5 grader C. Med
kalibreret instikstermometer måles kernetemperaturen i en
krydret rullepølse til 6, 2 grader C. Virksomheden vil få
undersøgt montrene.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om temperaturer for kølekrævende fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

X

X

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
procedure for desinfektion af slicemaskine. Konkret vejledt om
rengøring af slicemaskinens kanter og om rengøringsmiddel
2 timer 20 min.
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specifikt til udstyr og fødevaregodkendt desinfektionsmiddel.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Lister i køleinventar, skæreblok,
marmorborde på montre og pålægsmaskine. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder HACCP-plan, hvor Listeria er medtaget under relevante risikofaktorer.
Konkret vejledt om håndtering af oste virksomheden udskærer og emballerer, samt fastsættelse af
holdbarhedslængde i risikoanalyse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolinformationsblanket. Konkret vejledt om link til smiley på virksomhedens hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed for oste i form af følgesedler/faktura. Ingen anmærkninger.
Konkret vejledt om at virksomheden skal skilte med, at oplysninger om allergener kan fås på forespørgsel.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter i henhold til registrering og CVR.nr. Ingen
anmærkninger. Virksomheden har ikke import/samhandel. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger.
Set virksomhedens skriftlige accept fra hidtidig ejer om videreførelse af kontrolhistorik i forbindelse med
ejerskifte.
Særlige mærkningsordninger: Konkret vejledt om økologiregler og ansøgning om tilladelse til salg af
uemballerede økologiske oste.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret produktion af flødeost og indhold af
ingredienser/tilsætningsstoffer.Følgende er konstateret: Virksomheden har tilsæt atamon i hjemmerørt flødeost.
Det er ikke tilladt i flødeoste. Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn. Vejledt
generelt om brug af tilsætningsstoffer. Der bliver ellers ikke anvendt tilsætningsstoffer i produkterne.
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