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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne under produktion.
Stikprøvekontrol under produktion af snegle, dvs. indhentning
Bakkedraget 30

af snegle i dvale fra råvarekølerum, blanchering af snegle med

4000 Roskilde

efterfølgende skylninger i koldt vand og afslimning med eddike

38067966

og saltblandinger, og derefter på køl i køleskab. Ingen

6272

anmærkninger.
Hygiejne under oplagring. Stikprøvekontrol af hygiejne på lager
1

og i kølerum. Ingen anmærkninger.
Desinfektionsmidler. Virksomheden har fremvist det

1

desinfektionsmiddel som benyttes. Kontrolleret at det er

1

mærket med godkendelsesnummer. Ingen anmærkninger.
Temperatur. Stikprøvekontrolleret temperatur i køleskab og
målt til 5,2 grader. Ingen anmærkninger.
Varmebehandling og nedkøling. Gennemgået de gode

1

arbejdsgange for nedkøling, da punktet ikke er udpeget som
CCP, og produktet også skal have varmebehandling igen inden
konsum. Virksomheden er vejledt om at gennemgå de gode
arbejdsgange til sikring af at køleskab er indstillet korrekt inden
denne produktion foretages, da der sker forskellige indstillinger

2

af køleskab afhængigt at hvilket produkt der er i produktion.
Set indstikstermometer til brug ved varmebehandling. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Skadedyrssikring.
Stikprøvekontrolleret skadedyrssikring af virksomheden. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Risikoanalyse og HACCP plan.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse for varmebehandling
ved blanchering samt for sousvide. Det fremgår ikke tydeligt at
risikoanalysen hvilken kritisk grænse der er fastsat.
Virksomheden kan oplyse om det mundtligt. Vejledt om krav til
at dette fremgår af den skriftlige procedure og risikoanalyse,
samt af HACCP plan hvis der er udarbejdes en sådan.

X

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse da det vurderes at punktet
er i styring. Vejledt generelt om krav til risikoanalyse og
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skriftlige procedurer for ccp'er.
Dokumentation for CCP. Set dokumentation for udført kontrol med centrumtemperatur af snegle ved
varmebehandling, både blancering og cousvide for indeværende sæson. Dog er seneste produktion md sousvide
ikke dokumenteret. Ingen anmærkninger.
CCP procedure. Gennemgået procedure for varmebehandling, herunder hvordan der måles temperatur, kritike
grænse samt plan for korrigerende handlinger. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: ID mærkning. Set id mærkning på fortrykte etiketter. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret at fødevarekontaktmaterialer anvendes som tilsigtet af producenten. Følgende
fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: vacuumposer til pakning og vacuumposer til sousvide. Det
indskærpes, at virksomheden skal sikre, at den kun anvender fødevarekontaktmaterialer til de formål, hvortil de
er tilsigtet. Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke anvendelsesanvisninger for følgende FKM:
vacuumposer af plast til pakning og frysning, samt til sous vide. Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi
får det skaffet hurtigst muligt og venter med brug indtil vi har overensstemmelseserkæring med oplysninger om
anvendelse og eventuelle begrænsninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt konkret om, at virksomheden skal sikre, at den kun anvender fødevarekontaktmaterialer til de formål,
hvortil de er tilsigtet. Dette sikres ved at være i besiddelse af og følge producentens anvendelsesanvisninger i en
overensstemmelseserklæring, som skal medfølge produktet.
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