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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer og adfærd vedrørende
1

personlig hygiejne, herunder hygiejniske håndvaskeprocedurer
og håndvaskeforhold i produktionslokale ved butik.
Kontrolleret virksomhedens procedure for hygiejnisk
produktions flow/adskillelse af aktiviteter og gennemgået alle
procestrin for produktion af rullepølse i forhold til
kontaminering med listeria. Gennemgået virksomhedens
procedure i forbindelse med nedkøling af rullepølsen.
Kontrolleret opbevaring af vakuumposer og emballage.
Virksomheden har ingen godkendte desinfektionsmidler til
anvendelse til fx. pålægsmaskine, vejledt om, at der ikke er
garanti for at rengøringsmmidlet er effektivt, og man evt. kan
anvende det til ikke-produktberørende flader ( alm. rengøring)
Følgende er konstateret: Virksomheden har et
produktionslokale i kælderlokale, hvor der fx. produceres
pølser. Der er ikke en håndvask i lokalet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om mulighed for at kunne foretage hygiejnisk

X

X

håndvask i lokale, hvor der håndteres uemballeret fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler herunder
redskaber og udstyr.
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Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: Da båndsav blev åbnet kom der en grim luft, der er tydligt indtørret smuld. Der er i loft
i køkken edderkoppespind. Der er i hjørner, kanter og gummiliste formodet skimmel. Hylder i køkken fremstår
fedtet. Kanter i opvaskemaskine medstår med røde og sorte pletter, opvaskebakke fremstår snavset som kan
skrabes væk med en negl. Vakuummaskine fremstår ikke tilstrækkelig ren. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi kan godt se vi skal have mere fokus på rengøring. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret vedligeholdelse af
kogekar, rullepølsepresser og hylder i kølerum som fremstår velvedligeholdt med hele og vaskbare overflader.
Følgende er konstateret: Skærebræt og hugblok fremstår med dybe revner.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om vedligeholdelse af inventar. Vejledt konkret om løsningsmuligheder.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set tillæg for procedure for Listeria
som er nævnt som risikofaktorer. Virksomheden har redegjort for fastsættelse af holdbarhed på rullepølse, og
oplyser at den anvender 3 ugers holdbarhed, men vil justere ned til 14 dage.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt cvr- og p- nummer via. <http://www.cvr.dk>: Ingen anmærkninger.
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