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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedure for
adskillelse af råvarer og spiseklare varer ved opbevaring og
produktion, herunder implementering. OK. Kontrolleret
arbejdsgange til eliminering af krydskontamination via
personale og via udstyr. OK. Kontrolleret procedure og
overvejelser vedr. produktionsrækkefølge. OK. Gået flow for
rullepølseproduktion uden anmærkninger.
Kontrolleret hygiejnisk produktions-flow, herunder at
indretningen understøtter hygiejnisk adfærd og minimerer
risiko for krydsforurening. Gået flowet. OK. Kontrolleret, at vask
til håndvask er tilgængelig, antallet tilstrækkeligt,
hensigtsmæssigt placeret og at der er sæbe og papir til vask og
aftørring af hænder. OK. Nyetableret varm-produktion klargjort
til indsættelse af vask. OK. Adgang til personaletoilet, uden
direkte adgang fra toiletter til lokaler, hvor der håndteres
fødevarer (forrum). OK.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret procedure for rengøring og
desinfektion herunder tidspunkt, midler, korrekt dosis og
virketid. Kontrolleret, at rengøring og desinfektion sker i 2
adskilte arbejdsgange. Vejledt om adskillelse udstyr, herunder
X

X

ex. slice- og afsværingsmaksine. Vejledt om fokus på, at
afskylning ikke giver anledning til forurening.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret hygiejnisk design og
3 timer 50 min.
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vedligehold af udstyr med fokus på mulighed for af adskillelse. Virksomhedens maskiner, skæreplader mv.
fremstår velvedligeholdte. OK. Virksomheden oplyser, at elskab og liste bag fryser vedligeholdes i nærmeste
fremtid. OK. Vejledt om fokus på adskillelse af afsværingsmaskine.
Kontrolleret hensigtsmæssig indretning, herunder at lokaler, inventar og udstyr er i god stand og vedligeholdt.
Følgende kontrolleret: gulve, vægge, loft, produktberørende overflader, maskiner og udstyr. OK.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret risikoanalyse, Listeria monocytogenes. Virksomheden abonnerer på
Branchekode Danske Slagtermestre. Kontrolleret, at L.m er medtaget i risikoanalysen under relevante
risikofaktorer, herunder at Listeria er benævnt. OK.
Kontrolleret CCP for listeria (varmebehandling) angivet. Kontrolleret gode arbejdsgange, der sikrer mod
krydssmitte med listeria efter varmebehandling, herunder at de er implementeret. OK.
Kontrolleret Risikoanalyse, holdbarhed. Kontrolleret begrundelse for valg af holdbarhed.
Set branche prædiktioner af holdbarhed på baggrund af virksomhedens oplysning om indhold salt, nitrit, pH.
OK.
Kontrolleret risikoanalyse, vedligehold. Branchekodens risikoanalyse angiver rengørings- og vedligeholte lokaler
som forudsætning for fødevaresikkerhed. OK. Virksomheden fremstår nyrenoveret og velvedligeholdt, som
udtryk for velimplementerede vedligeholdelsesprocedurer.
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