Skensved Slagteren

1

28-08-2019
Hovedgaden 13
4623 Lille Skensved

20-06-2019

34130914

1
1
1

24-04-2019
1
1

15-01-2019

1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Procedurer og adfærd vedrørende

1

personlig hygiejne, herunder hygiejniske håndvaskeprocedurer
og håndvaskeforhold. Kontrolleret virksomhedens procedure
for hygiejnisk produktions flow/adskillelse af aktiviteter og
gennemgå alle procestrin for produktion af rullepølse i forhold
til kontaminering med listeria. Opbevaring af hele rullepølser
og skiveskåret i køledisk i butik. Målt temperatur. Vejledt
omkring at godkendelse af anvendte desinfektionsmidler.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: Fryseog kølerum ude for, kølerum ved opskæring, køledisk i butik,
arbejdsborde, pålægsmaskine og vakuummaskine.
Gennemgået mundlig procedurer for rengøring og desinfektion
af arbejdsborde og pålægsmaskine, herunder virketid.
Følgende er konstateret: Beholder til krydderier og aircondition
ventilation som ikke anvender over produktion fremstår ikke
rene.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden oplyser de

X

X

vil indkøbe nye og fjerne aircondition ventilationen.
Vejledt generelt om reglerne for rengøring.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
2 timer
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lokaler: Smørrebrødsområde, køkken, opskæringslokale og butik herunder udstyr i enkelte områder som
pålægsmaskinen og vakuummaskine. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder HACCP-plan, set tillæg for procedure for Listeria som er nævnt som risikofaktorer. Kontrolleret
dokumentation for temperaturkontrol af køleindretninger, adskillelse, opvarmning og nedkøling for maj, juni og
august måned 2019.
Virksomheden har redegjort for fastsættelse af holdbarhed på rullepølse. Vejledt omkring løsningsmuligheder
når virksomheden modtager natlevering af kød og virksomheden ikke selv er tilstede.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt omkring bedre placering af kontrolrapport således at den er synlig
inden man betræder virksomheden.
Mærkning og information: Følgende er konstateret: Der er ikke mærkning på færdig pakket løgpølse som bliver
solgt over flere dage.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt om kravene til mærkning af færdigpakkede fødevarer som sælges over flere dage til den endelige
forbruger herunder at det skal være mærket med de obligatoriske elementer herunder også at undtagelsen i §
15 kan anvendes på produkter som her fremstillet, pakket og udbudt til salg i samme detailforretning.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt cvr- og p- nummer via. <http://www.cvr.dk>: Ingen anmærkninger.
Udleveret fakta om og fokus på listeria.
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