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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
produkter i forbindelse med vaskning og pakning af spiseklart
Skovhøjvej 8

salat, herunder procedurer til sikring mod kontaminering fra

8752 Østbirk

anden produktion (slusegennemgang, arbejdsbeklædning, og

26506433

ventilation). Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af salatvaskeri
herunder produktionsudstyr , gulv og vægge. OK. Desuden
1

gennemgået virksomhedens rengøringsprocedurer og

1

frekvenser for salatvaskeri. OK.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af

1

kølerum samt salatvaskeri og lagerlokaler, herunder udstyr,

1

vægge, gulv, loft. OK.
Kontrolleret vedligeholdelse og skadedyrssikring af
virksomhedens lokaler. Herunder om døre og porte slutter tæt

1

og er lukkede, at udenomsarealer er ryddelige, og affald

1

opbevares, så der ikke tiltrækkes skadedyr,samt at
virksomheden har sikret sig mod indtrængen af skadedyr fra
kloaker. I forbindelse med kontrollen er de seneste rapporter

1

fra eksterne skadedyrsfirma gennemgået. Der var ingen
anmærkninger til det kontrollerede.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
dokumentation for prøveudtagningsplan, prøveudtagning og
prøveudtagningsfrekvenser for miljøprøver, og procesvand til
analyse for Listeria. OK. Set analyseresultater for miljøprøver
udtaget i august, september og oktober 2017. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret procedurer for indplacering i fødevarekategori.
Følgende er kontrolleret: At vasket salat er indplaceret i korrekt
fødevarekategori. Ingen anmærkninger. Desuden kontrolleret,
at proceduren er implementeret. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for udtagning af prøver
af spiseklare fødevarer til analyse for Listeria monocytogenes.

X

X

Følgende er kontrolleret: virksomhedens HACCP plan for
prøveudtagning samt set analyseresultater på listeria prøver
udtaget 2/10-2017 og 30/10-2017. Ingen anmærkninger.
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Set virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram og risikoanalyse, herunder virksomhedens metode og
dokumentation for sikring af at grænseværdier for pesticidrester overholdes af leverandør. Herunder
leverandøererklæringer, Global-GAP certificeringer samt virksomhedens analyseprogram for kontrol af
pesticidrester. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og
samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol, regnskab, dokumentation, adskillelse, forarbejdning, pakning, mærkning, import, transport,
opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger. Der er udtaget faktura til økologi krydskontrol.
Kemiske forureninger: Set 5 analyseresultater af prøver på salater udtaget af virksomhedsn til kontrol for
pesticidrester. Der er ingen anmærkninger til prøveresultaterne
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