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Der er ikke fulgt op sanktioner fra tidligere tilsyn.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret at
1

virksomheden har gode arbejdsgange, der sikrer at råvarer og
færdigvarer er beskyttet mod kontaminering under opbevaring
og tilvirkning: Ok. Kontrolleret at råvarer og ingredienser ikke
opbevares ved temperaturer, der kan medføre sundhedsfare,
samt at kølekæden ikke brydes. Målt temperatur på hakket
okse kød til. 9 grader. Virksomheden oplyser at de er færdige
med at hakke for idag og at maskinerne bliver rengjort og rest
kødet kasseres. Virksomheden har mundtlig redegjort for
arbejdsgange for hakning, pakning og opbevaring af hakket
kød: Ok. Kontrolleret opbevaringstemperaturer i kølerum og
salgsdisk uden anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens
arbejdsgange i forbindelse med udvælgelse af kød til hakning
samt styring af holdbarheder: Ok. Virksomheden er vejledt
konkret omkring mulighed for at stille krav til leverandører
samt evt. at indhente dokumentation for overholdelse af de
mikrobiologiske kriterier. Virksomheden oplyser at de hakker ca
700 kg om ugen.

X

X

Kontrolleret opbevaring og adskillelse af fødevarer på køl: Ok.
Kontrolleret fremstilling af hakkebøffer og pålægsfade, samt
frokostordning : Ok. Kontrolleret at der kan foretages hygeijnisk
2 timer
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håndvask og tørring: Ok. Målt temperatur på køl: Ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret virksomhedens procedurer for rengøring og desinfektion af kødhakkere: Ok.
Kontrolleret opbevaring af kødbakker, så det sikres at disse er rene ved anvendelse. Ok. Kontrolleret rengøring af
udstyr og redskaber der bruges i forbindelse med hakning: Ok.
Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene.
Følgende er konstateret: I pølsemagerikølerum er der skimmellignende belægninger på væggene i området ved
køleanlægget, i opvaskeområdet er der spindelvæv, hvor der opbevares emballage, produktrester af ældre dato i
gulvristen samt mørke belægninger på gulvet og på fliser bagved opvaskemaskinen og ovnene. I
opvaskemaskinen er der kraftige lyserøde belægninger rundt i kanten ved lågen samt i bunden. I
opbevaringskølerum, hvor der bliver opbevaret kasser med opskåret kød, er der slimede gule belægninger på
gulvet og der lugter kraftigt af fordærv.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi gør det rent med det med det samme.
Opbevaringskølerummet har været slukket pga. nedbrud, det er derfor der lugtede derude. Vi får styr på det
hele med det samme. Der er fortaget billede dokumentation. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende
kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse i
forhold til vurdering af de mikrobiologiske risici. Ok. Ydet konkret vejledning om vurdering af risikoen for
Salmonella, herunder foranstaltninger hvis der er fundet Salmonella i hakket kød fra virksomheden.
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