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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaringstemperaturer,
adskillelse -og overdækning af fødevarer i kølerum og
1

køleinventar, herunder opbevaring af fersk fisk samt faciliteter
til hygiejnisk håndvask. Yderligere kontrolleret godkendt
desinfektionsmiddel til brug af overflader og udstyr. Ingen

1

anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af varmt -og koldt
produktionsområde, herunder driftsinventar. Ingen
anmærkninger.
Loftsplader i produktionsområde og opvaskeområde, fandtes
flere steder med opsprøjt fra produktion og opvask, og der
fandtes stører forekomst af bananfluer på loftspladerne. Der er
vejledt konkret om rengøringsfrekvens af overflader og
gennemgået løsningsmuligheder for effektiv bekæmpelse.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vejledt om regler for hele
afvaskelige overflader i lokaler hvor der tilvirkes fødevarer samt
findes udstyr og service der kommer i forbindelse med
fødevarer. Herunder vejledt om løbende vedligeholdelsesplan.

X

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Der er stikprøvevis set udført dokumentation
for virksomhedens kritiske kontrolpunkter, herunder
2 timer
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køleopbevaring, modtagerkontrol, opvarmning og nedkøling for perioden medio maj 2020 frem til d.d.
Risikoanalyse for produktion af charcuteri fandtes mangelfuld og stemte ikke overens med virksomhedens
procedurer. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om tilrettelse af risikoanalyse, således at den stemmer overens med den egentlige aktivitet.
Godkendelser m.v.: Virksomhedens cvr.nr. stemmer overens med ejerforhold registreret hos Fødevarestyrelsen.
Virksomhedens registrering stemmer overens med aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: procedurer for anvendelse af
tilsætningsstoffet (E-415), Xantana fra Textura til anvendelse i saucer. Ingen anmærkninger.
Gennemgået opslag i EU-databasen ved anvendelse af tilsætningsstoffer.
Gennemgået recepter for Tomat og hvidløgspølse og Gravet okseinderlår.
Der er vejledt konkret om grænseværdier for anvendelse af nitrit i kødprodukter, herunder henvist til vejledning
på www.fvst.dk, og henvist til bilag 3 i vejledningen.
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