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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger:Opbevaringstemperaturen i kølerum og
salgsdisk. Kontrolleret virksomhedens procedurer i forbindelse
med produktion af rullepølse med hensyn til modtagelse af
råvarer, opbevaring af råvarer, håndtering under produktion,
nedkøling holdbarhed samt opbevaring af færdigvare i
salgsdisk. Virksomheden har skema med maximale
holdbarhedsfrister hvor der tages højde for listeria i spiseklare
produkter. Vejledt om risiko for vækst af listeria bla. at den kan
vokse under 5 C og i vacuumpakket produkter. Under tilsynet
blev virksomheden vejledt om "alt om listeria" på FVST's
hjemmeside samt faktablad om fokus på listeria blev
gennemgået og udleveret.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Renholdelse af
virksomhedens lokaler og udstyr.
Følgende er konstateret:Papirholdere har indtørret
produktrester indvendigt og gulvsvaber har indtørret snavs.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Konstateret at virksomheden anvender godkendt
X

X

desinfektionsmiddel og rengøring foregår i 2 adskilte
arbejdsgange. Vejledt om skift mellem 2 desinfektionsmidler,
da listeria kan blive modstandsdygtig over for en middel.
3 timer
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af produktionslokaler, kølerum, pakkeområde og
salgsområdet.
Følgende er konstateret: Enkelte huller i vægfliser, nogle revnet vægfliser i produktionsområdet, ved to afløb er
der ru beton på gulvet, gummifuge ved vask er revnet og gulvfuge ved indgang til kølerum mangler.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse i
forbindelse med opvarmning af fødevarer. Der er taget stilling til risiko for vækst af listeria.
Kontrolleret dokumentation for varemodtagelse, opbevaringstemperaturen, opvarmning og nedkølingskontrol
siden 1/1 2019, ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
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