Hårby Slagteren IVS

4

14-07-2022
Den Grønne Vej 1
8660 Skanderborg

09-02-2022

37144789

1
4
2

30-11-2021
1
4

Hygiejne: Rengøring
06-10-2021

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer

side 1 af 2

Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger
1

for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud

1

af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen
mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse
forudsætninger.
Der er foretaget fotodumentation under tilsynet.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og
adskillelse af fødevarer på køl: Ok. Kontrolleret fremstilling af
dagens produktion: Ok. Kontrolleret at der kan foretages
hygiejnisk håndvask og tørring: ok. Kontrolleret opskæring af
grise i kvarte i opskærer afdeling: ok.
Hygiejne: Rengøring: Virksomheden politianmeldt.
Følgende er konstateret: På døre i frost rum er der ansamlinger
af lyserød skimmelligende vækst. På selv frost rum er der sorte
belægninger af skimmelligende vækst,Gulv i fryse afdeling har
belægninger af gamle produktrester, flere steder ligger der
gamle cigaratskoder.på loft i fryserum er der sorte belægninger
af skimmeligende vækst,.Omkring elinstationer er der kraftige
ansamlinger af mørkebelgninger. I pølsemageris kølerum , er
der flere steder på vægge ansamlinger af gamle produktrester,
på gulv langs dør er der mørkt vand i fliser,som er gået i

X

stykker.Ventilation i pølsemageri har skimmeligende aftørrelige
belæninger på frsot af ventilator. På vægge er der ansamlinger
1 time 20 min.
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af produkrester. Stikkontakter i krydderirum har gule og fedtede belægninger. Mappe med opskrifter, røde
kasser med færdigpakkede krydder har kraftige ansamlinger af gamle produktrest, vægt og displey på røgovn
har ansamlinger af gamle produktrester: er klisterede og fedtede belægninger af gamle indtørrede krydderier,
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Lokalerne er brugt og der er slidtage på dem. Vi gør dem rene.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af pølsemageri kølerum, opbevaringskølerum kun til kød,
kølerum til råvarer og færdigproducerede fødevarer, krydderirum, gang til røgrum, samt stikprøvevis
vedligeholdelse af produktionskøkken: Ok. Virksomheden oplyser at de indsender en vedligeholdelsesplan, idet
de ikke kan komme ind på vedligeholdelsesplanen pga af manglende it evner
Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning af ribeye og svine mørbrad: Ok. Virksomheden
har opsat skilt med oplysninger om at alt svine kød er af dansk oprindelse: Ok. Virksomhede kunn fremvise
sporbarhed på ribe eye ved hjælp af reference nummer og pakning på kasser: Ok.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: levering af animalske fødevarer fra detail til detail (1/3-reglen),
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