Hygiejnevejledningen
Vejledning nr. 9042 af 29. januar 2021
Følgende kapitler og afsnit er blevet revideret i denne udgave:
1.5

Private køkkener

6.2

Indretning af toiletrum og forrum

8.3

Materialer til udstyr og inventar

10

Vand i fødevarevirksomheder

12.4

Kæledyr

14

Traditionelle metoder i fødevarevirksomheder

19

Rengøring og desinfektion i fødevarevirksomheder

21

Personlig hygiejne i fødevarevirksomheder

22

Forholdsregler ved sygdom i fødevarevirksomheder

26.3

Brud på kølekæden

26.7

Tilsætning af sushi-zu til sushi-ris

27.1

Varmebehandling og genopvarmning

28

Selvbetjening af uindpakkede fødevarer

29

Indpakning og emballering af fødevarer

32.3

Lande omfattet af ATP

33

Detailhandel og engrosvirksomhed

34

Hvilke hygiejneregler gælder hvor35 - Autorisationsnummer til og offentliggørelse af lister over virksomheder

36

Identifikations- og sundhedsmærker for animalske fødevarer

37

Identifikations- og sundhedsmærker og nationalt mærke for kød

43.3

Fjernelse af synlig kontaminering på slagtekroppe af fjerkræ og lagomorfer samt opdrættet og vildtlevende småvildt46 - Slagtning uden for slagteri

48

TSE, BSE og SRM – undersøgelse og håndtering
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50

Temperatur ved håndtering og transport af kød i autoriserede virksomheder 53.2 – Vejledende proceshygiejnekriterium for enterokokker i svinekød på opskæringsvirksomheder

54

Indfrysning af kød

55

Primærproduktion af mælk og colostrum

56

Mejeriprodukter og colostrumprodukter

57

Æg og ægprodukter

61.2

Krav til auktionslokaler og engrosmarkeder

62.5

Paller og fiskekasser i fiskevirksomheder

63.2

Temperaturkrav for strygning af rogn

71.3

Indpakning/emballering af escolar og oliefisk/smørmakrel

85

Maver, blærer og tarme

88

Primærproduktion

89

Stalddørssalg

90

Direkte levering af animalske fødevarer fra primærproducenter til lokale detailvirksomheder

91

Assistance til primærproducenter til slagtning til stalddørssalg og levering til lokale detailvirksomheder

92

Ikrafttræden

Bilag 3

Temperaturer ved opbevaring og transport af fødevarer

Bilag 10

Vejledende aktionsværdier for giftige alger
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