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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:

APS

- Modtagelse af returnerede varer: Procedure for håndtering af
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et eksempel på en returneret vare gennemgået, herunder
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identificering, vurdering, og muligheder for kassation,
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omarbejdning, eller godkendelse. Dokumentation set samlet på

7902

skema for returvarer.
- Fremmedlegemer: Kontrolleret at virksomheden har
1

forholdsregler ved modtagelse (visuel kontrol), udsækning

1

(kombineret afblæsning og udsugning), og blanding (sigte) for

1

at undgå fremmedlegemer i produkterne.

1

Hygiejne: Rengøring:
- Periodisk rengøring: Under besøget var den årlige

1

hovedrengøring i overensstemmelse med rengøringsplanen

1

påbegyndt.

1

- Rengøring af genbrugsemballager: Beholdere m.m. med
fødevarekontakt henregnes til procesudstyr og er underlagt
samme rengøringsprocedurer (tørrengøring, støvsugning).

1

- Transportmidler: Visuel kontrol af biler ved modtagelse af

1

afsendelse er etableret til sikring at produkter ikke er påvirket
af transporten.
Hygiejne: Vedligeholdelse:
- Måleudstyr, kalibrering: Virksomheden har procedurer for
regelmæssig kalibrering af vægte og procesudstyr.
Produktionen medfører ikke krav på styring af grænseværdier
med relation til fødevaresikkerhed.
- Transport: Virksomheden anvender ikke egne biler, men sikrer
sig at speditørernes transportbiler er egnet til formålet.
Virksomhedens egenkontrol:
- Dokumentation for risikoanalyse og HACCP-plan:
Virksomheden informerer at der kun er foretaget redaktionelle
ændringer og tilpasninger, herunder præciseringskrav jf. en
3.parts certificering.

X

- Dokumentation for CCP´er: Der er ikke konstateret ændringer
iht. de løbende registreringer af overvågninger af CCP´er
(kontrol med sigte, metaldetektion).
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- Revision: Dokumentation for seneste revision med emner og status gennemgået stikprøvevis.
Uddannelse i hygiejne:
- HACCP-uddannelse: Ajourført status og omfang af kompetencer og uddannelser af HACCP-team medlemmerne
blev forevist, herunder faguddannelser og deltagelse i HACCP kurser.
Mærkning og information:
- Sporbarhedskrav, animalske fødevarer: Gennemført tilbagesporing af et parti vallepulver til afsender
virksomhed og handelsvirksomhed jf. forordning 931/2011.
Godkendelser m.v.:
- Importkontrol: Kontrolleret at et parti restriktionsvare (Guar fra Indien) svarede til forhåndsanmeldelsen med
tilhørende sundhedscertifikat og analysecertifikat, og at partiet var frigivet.
- Eksport: Anvendelse af certifikatmodel (HC09) kontrolleret, herunder at virksomheden holder sig ajour
igennem nyhedsabonnement på FVST hjemmesiden. Virksomhedens produkter er ikke underlagt krav fra særlige
tredjelande.
- Samhandel: Oprindelse af modtagede varer set angivet i lagerstyringssystemet (SAP) med mulighed for
identifikation og afgrænsning af partier.
Tilsætningsstoffer m.v.:
- Virksomheden anvender kun færdigblandinger af tilsætningsstoffer med antioxidanter m.m.
- Mærkning B2B: Kontrolleret at produkter ledsages af en PD (Product Description) som indeholder alle
elementer jf. artikel 22 i forordning 1333/2008.
Kemiske forureninger:
- Pesticider: Gennemgået procedurer for koncernens centrale styring af årlige analyser. Set oversigt over de i
sidste år udvalgte varer. Analyser bliver gennemført på eksternt akkrediteret laboratorium.

Kontrollen gav ikke anledning til anmærkninger.
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