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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret "Hygiejne
under produktion" Visuel kontrol under produktion af pølser
Bistrupgade 18

gav ikke anledning til anmærkninger

4700 Næstved

Kontrolleret "Personlig hygiejne" Visuel kontrol af arbejdstøj

37274232

samt medarbejdernes ageren før og efter produktion, herunder

6237

skoskifte inden man træder ind i produktionslokaler - ingen
anmærkninger
1

Kontrolleret "Mikrobiologiske kriterier" Virksomheden

1

redegjorde for deres kategorisering af produkter, samt for

1

styring ved pH - OK

1

Konkret vejledt i hvordan/hvornår man kan tage miljøprøver.
Kontrolleret "Rengørings- og desinfektionsmidler" Kontrolleret
opbevaring og opmærkning samt brug af de forskellige midler

1

herunder virketid - OK

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret "Rengøring af udstyr der
kommer i kontakt med fødevarer, herunder
genbrugsmateriale" Virksomheden redegjorde for deres
procedurer for rengøring efter endt produktion samt før
opstart - OK

1

Konkret vejledt om brug af rengøringsprøver, herunder hvornår
og hvorfor de kan tages.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret "Skadedyrssikring"
Visuel kontrol i og omkring virksomheden samt gennemgang af
virksomhedens ansvarsfordeling, vedr. skadedyrskontrol, med
udlejer og virksomhedens procedurer for reaktion på
eventuelle bemærkninger fra eksternt firma - Ingen
anmærkninger
Kontrolleret "Kalibrering af måleudstyr" Virksomheden
redegjorde for procedurer for kalibrering af pH meter,
termometer og hygrometer - OK
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret "CCP" Kontrolleret
virksomhedens dokumentation for følgende CCP: pH-måling for

X

X

alle produktioner der er kørt fra opstart til d.d. OK
Kontrolleret "egenkontrol" Stikprøvevis kontrolleret grafer fra 5
tilfældigt udvalgte dage i den seneste måned, for temperatur
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4 timer 30 min.

Kontrolrapport
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og luftfugtighed, i kølerum 2, gennemgået flow for produkter i kølerum 2 - OK
Mærkning og information: Kontrolleret "Intern sporbarhed" Virksomheden viste deres interne sporbarhed og
forklarede sammenhæng til bagudrettet dokumentation - OK
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at autorisation stemmer overens med aktiviteter - OK
Emballage m.v.: Kontrolleret "Materialer" Kontrolleret datablade på hakker og pølsestopper - OK
Generelt vejledt om lovgivningskrav vedr. datablade
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