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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevarings
1

temperaturer på fødevarer i kølerum og på halve slagtekroppe

1

under udbening. Kontrolleret og overværet udbening af

1

slagtekroppe. Gennemgået procedurer for flow vedrørende
slagtning og nedkøling af slagtekroppe til retur levering,
herunder gennemgået procedurer for overholdelse af kølekrav
under udbening. Gennemgået flow og arbejdsgange for
opbevaring af div. slaget kroppe til disse udbenes og sendes
retur til forbrugeren. Gennemgået aktivitet og flow i
pølsemagere, herunder kontrolleret indretning af pølsemagere
i køletrailer. Kontrolleret og gennemgået procedurer for skift af
arbejdstøj, herunder ved levering af fødevarer ud af huset.
Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder i
produktionslokaler. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
kølerum, produktionslokaler og lagerrum. Gulve i kølerum ved
udlevering, gulv i lagerlokale med emballage og gulvet i
opskæringslokalet har en del huller som ikke er tilstrækkelige
rengøringsvenlige. Virksomheden oplyser at der er
sommerferielukket i 2. uger og at skaderne på gulvene vil blive

X

udbedret her under denne lukning. Gummiliste i skydedør ved
udleveringskølerum trænger til udskiftning, ligesom udløser
knap på dør fra kølerum til opskæringen trænger til
1 time 45 min.
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udskiftning, virksomheden oplyser at ovennævnte udskiftes snarest. Ingen anmærkninger. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens gennemførelse og resultater vedrørende
opbevaringstemperaturer for perioden fra 1. januar 2021 til dags dato. der er ikke udført dokumentation for
tilstrækkelig varmebehandling og tilstrækkelig nedkøling for perioden da der pga. Corona ikke har været aktivitet
i forhold hertil. Kontrolleret virksomheden revision af egenkontrolprogram af januar 2021. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret mærkning af færdigpakket
kød.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer slagtekroppe, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer, samt kontrol af løbende registreringer/kontrol af periodevise
balanceopgørelser og sporbarhedskontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af slagtekroppe. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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