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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer herunder

1

kontrolleret temperatur, adskillelse samt tildækning af
fødevarer opbevaret på køl og frost samt kolonialvarer
opbevaret på lager. Set faciliteter til hygiejnisk håndvask. Set
personlig hygiejne og arbejdsgange under klargøring af div. kød.
Virksomheden er vejledt i nedkølingsprocedurer af større
portioner. Virksomheden har redegjort for arbejdsgange ved
frementering og røgning af spegepølser. OK.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
holdes rene.
Følgende er konstateret: Opvaskemaskine i produktionsområde
fremstår med tykt lag kalk indvendigt på sider samt spulearm.
Snegl til pølsestopper, beliggende i ren bakke, fremstår med
rester af fødevarer. Spande med marinade osv fremstår med
rester af produkt på ydresiden af spandene samt på hylder i
kølerum. Gummilister og døre samt sider og bund af
modningskab fremstår beskidt med belægninger. Bagside af
lynhakker fremstår beskidt med rester af fødevarer.

X

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg følger op
med personalet med det samme.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
1 time 45 min.
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Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens skriftlge risikoanalyse for processerne fermentering og
røgning, herunder kontrolleret dokumentation for kontrol med tørresvind på spegepølser. OK.
Desuden kontrolleret dokumentation for varemodtagelse, opbevaring, varmebehandling og nedkøling for
perioden januer 2022 til d.d. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport.
Følgende er konstateret: Ved tilsynets start sidder der ikke en kontrolrapport for slagterafdelingen ved
indgangen. Virksomheden fandt efterfølgende ud af at de ved en fejl havde sat kontrolrapport fra dagligvarer
over slagterens. Fejlen bliver rettet med det samme under tilsynet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om ændringer i smileyordning 2022, samt offentliggørelse af kontrolrapport.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning af hjemmelavet spegepølser
samt div. færdigretter til opvarmning.
Følgende er kontrolleret: Virksomhedens procedurer for oplysning om allergener.
Følgende er konstateret: Virksomheden mærker ikke med allergener men kan oplyse over ved henvendelse.
Virksomheden har ikke noget skilt oppe med at kunder kan henvende sig til personalet ved spørgsmål om
allergener. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om minimumskrav for mundtlig oplysning om allergener.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
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