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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret flow for
fremstilling af rullepølse, herunder varemodtagelse, udskæring,
saltning, tilsætning af krydderi og løg, kogning, nedkøling,
1

vakuumpakning og salg, ok. Kontrolleret virksomhedens
fastsættelse af holdbarhed 5-7 dage, men ofte kortere, ok.
Virksomheden er opmærksom på forhold omkring Listeria og
fødevarer med en holdbarhed på over 5 dage. Der er modtaget
materiale fra Brancheforeneingen og virksomheden har
modtaget materiale fra FVST.
Kontrolelret procedurer for røgning. Virksomheden har en
udendørs røgovn, der kræver transport over gården af
fødevarer til røgning. Virksomheden oplyser at denne kun
anvendes i et meget begrænset omfang, ok. Kontrolleret
generel adskilles og beskyttelse af overflader af rå og spiseklare
fødevarer i kølerummene og i salgsdisken. Følgende er
konstateret: I færdigvarekølerum opbevares der, under
kondensatoren, uafdækket kartoffelmos og brandende
kærlighed. I salgsdisken opbevares der tapas fad, lakseroulade
og leverpostej uden tilstrækkelig adskillelse til rå fødevarer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

X

X

som en bagatelagtig overtrædelse, da der ikke er synlig
kontaminering og da der er taget handling med det samme.
Vejledt generelt om minimering af risiko for kontaminering.
2 timer
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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i pølsemageri, opskæring samt i to kølerum, ok. Herunder
procedurer for rengøring og desinfektion, ok. Der er fremvist desinfektionsmiddel, som er godkendt af FVST, ok.
Virksomheden har redegjort for skift mellem to midler. Vejledt om vigtigheden af afkalkning af
rullepølsepressere og andre redskaber og maskiner. Virksomheden er opmærksom og har fremlagt procedurer
for anvendt middel hertil samt frekvens for afkalkning, ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse i opskæringslokale og pølsemageri. I pølsemageriet er
der omkring kip gryde ikke rengøringsvenlige fødder, gummipakning omkring dør til elskab, er jordslået. I
opskæringen er der flere gulvfliser med beskadigelser og i kølerum for råt kød, er fliser på begge sider af døren,
beskadiget. Ansvarlig er opmærksom og har fremlagt plan for udførsel, ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomhedens risikoanalyse omhandler Listeria, ok. Der anvendes
branchekode. Kontrolleret egenkontrolprocedurer i forhold til Listeria, herunder varmebehandling og nedkøling,
ok. Kontrolleret dokumentation for kontrol af varmebehendling og nedkøling i perioden fra januar 2019 til dags
dato, ok.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af uemballeret okse/kalvekød i salgsdisken, ok.
Der mærkes på tavle og der er redegjort for procedurer i de tilfælde at der udbydes udskæring som ikke har
samme oprindelse, ok.
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