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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
Kædehovedkontor

procedurer for adskillelse mellem rå kød, tilberedte fødevarer

Rosbjergvej 33

og salat i slagter- og delikatesseafdelingerne

8220 Brabrand

Følgende er konstateret: Virksomheden har skriftlig procedurer
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for sikre mod kontaminering af produkterne tværs diskerne
herunder sikre at der ikke sker kontaminer af kødsaft på spise
klare produkter, da der står beskrevet at rå kød skal står inderst
1

i disken eller på en række for sig, men det fremgår ikke af
procedurer, hvordan virksomhedens sikre sig på langs af disken
forhold til kontaminering af produkter. Altså hvordan de sikre

1

spiseklare produkter mod konaminering fra rækken ved siden

1

af. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Gennemgået virksomhedens procedurer for opbevaring af

1

fødevarer herunder opbevaring af kølevarer. OK.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer

1

personlig hygiejne, herunder forholdsregler ved sygdom eller
bærere af sygdom blandt medarbejderne, hygiejniske
håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent
arbejdstøj samt anvendelse af handsker.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for listeria og
andre patogene bakterier. Virksomheden har lige fået tilføjet et
afsnit om specifikt listeria til branchekoden som pt er ved at
blive implementeret i de relevanter afdelinger i kæden.
Virksomheden har udpeget relevante CCP'er. OK. Endvidere
gennemgået virksomhedens procedurer i forhold til disse
CCP'er (nedkøling og tilberedning herunder røgning). OK.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
risikoanalyse opbevaring af fødevarer samt
egenkontrolprocedurer for virksomhedens CCP på kølevarer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Gennemgået procedurer for

X

offentliggørelse af kontrolrapporterne for de
X

enkle forretninger i kæden. OK. Stikprøvevis kontrolleret
offentliggørelsen for Føtex Svenborg, Ebeltoft og Haderslev. OK.
08-11-2019

1 time 45 min.

Kontrolrapport
føtex

Kædehovedkontor
Rosbjergvej 33
8220 Brabrand
35954716

side 2 af 2

Mærkning og information: Gennemgået virksomhedens sporbarhedssystem. OK. En enkle afdelinger kan i
systemet søge frem hvad de har fået leveret den på gældende dag. Ud fra listen fremgår der hvilket lager de har
modtaget fødevarerne fra. Afdelinger kan derefter søge adressen frem på lageret. OK.Endvidere kan de via
stegkoden søge frem, hvornår varen er leveret til forretningen. OK. Endvidere mundtlig gennemgået
afdelingerne i kædens sporbarhed op fisk. OK. Afdelinger har sporbarhed 1. led tilbage til lageret. OK.
Mundtlig gennemgået virksomhedens procedurer for mærkning af produkter der proceduceret, pakkes og
mærkes på adressen. OK. Virksomhedens oplyser, at de sætter de obligatoriske mærkningsoplysninger på med
undtagelse af ingrediensliste, næringsdeklaration og quid mærkning, når produkterne har en holdbarhed på
mere end 1 dag. OK.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Virksomhedens
ansvarsområdet som kæde er uændret. OK.
Varestandarder: Gennemgået virksomhedens procedurer for handelsnormer af frugt og grønt og hvordan de
sikre at afdelingerne i kæden har de relevante oplysninger. OK. Se eksempel på hvilke oplysninger afdelinger
modtager fra hovedkontoret om handelsnormer. OK.
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