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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået
fremstillingsmetode for fremstilling af sylte fra start til slut,
ingen bemærkninger.
Vejledt generelt om sikker varmebehandling af krydderier ved
fremstilling til sylte.
Hygiejne: Rengøring: kontrolleret renholdelse af
produktionslokale og produktbærende overflader, ok.
Følgende er konstateret: renholdels af stålvogn og kanter langs
gulv disse var lettere snavset. I opvaskeafdelingen stod rengjort
opvask stablet i reol, når produktionsudstyret blevet skilt ad var
fade og forme våde og ikke helt rene.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om, at rengøring skal ske med tilstrækkelig
hyppighed. Vejledt at rengjort udstyr tørres før det stables.
Hygiejne: Vedligeholdelse: kontrolleret vedligeholdelse af
produktionslokale, ok.
Kontrolleret: virksomhedens fuger i produktionslokaler.
Følgende er konstateret: virksomhedens fuger havde flere
steder sorte misfarvninger.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
virksomheden oplyser at fuger udskiftes inden for kort tid.
2 timer 15 min.
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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse i forhold til Listeria monocytogenes.
Risikoanalysen indeholder risiko for patogene mikroorganisker, OK. Risikoanalysen indeholder kriterier fastsat ud
fra risiko for Listeria, både spegepølser, og holdbrhed for øvrige spiseklare fødevarer, OK. Holdbarheder er
fastsat ud fra centralt udarbejdede opskrifter. Rullepølser m.v. har holdbarhed under 5 dage fra anbrud, OK.
Virksomheden producerer sylte ud fra lokal opskrift, sylten får 7 dages holdbarhed. Vejledt om at ved
holdbarheder på max 5 dage, kan man gå ud fra at spiseklare produkter er stabiliserede mod vækst af Listeria.
Der bør foreligge en mikrobiologisk vurdering af at Listeria ikke udgør en risiko, for det pågældende produkt,
f.eks. ved at sætte de konserverende parametre ind i en matematisk forudsigelsesmodel for listeriavækst.
Vejledt konkret om at selv en lille pH sænkning kan have stor effekt på hastigheden af Listeriabakteriers vækst.
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