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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
V/ Susanne Bloch og Finn Harild

uden anmærkninger: Hygiejne under produktion af pasta,

Aarsdalevej 81

herunder sikring mod fremmedlegemer. Hygiejnisk pakning af

3740 Svaneke

tørret pasta, opbevaring af råvarer på lager, herunder

31441374

opbevaringstemperatur i kølerum med helæg under optøning.
Håndtering og bortskaffelse af affald. Procedure for personalets
brug af engangshandsker. Procedure for adskillelse mellem
1

produktioner med henblik på at undgå krydsforurening med

1

allergener. Virksomheden oplyser, at der kun produceres en

1

type pasta ad gangen.

1

Kontrolleret produktionslokale og lager for tegn på skadedyr.
Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Rengøring af vægge, gulve og lofter i

1

produktionslokale, kølerum og lager. Rengøring af
produktionsudstyr (pastalinje og tørrebakker).
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Vedligeholdelse af produktionslokale, køleum
og lager, samt vedligeholdelse af produktionsudstyr

1

(procesanlæg og tørrebakker).
Kontrolleret skadedyrssikring af afløbsriste, døre og port i
produktionslokale og lager, samt ryddelige udenomsarealer og
friholdelse af ydermure for affald og andet, som kan tiltrække
skadedyr.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder
HACCP-plan, for opbevaring af råvarer på køl, pasteurisering og
tørring af pasta. Revision af egenkontrolprogram i forhold til
beskrivelse af pasteurisering og tørring. Drøftet om
tørringsprocessen er o-PRP eller CCP. Vejledt virksomheden om
at anvende EU's vejledning om HACCP-baseret egenkontrol
(2016/C 278/01) i forhold til vurdering af begreberne PRP,

X

X

o-PRP og CCP. Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for
pasteurisering og opbevaring på køl siden den 01-11-2016.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler
21-11-2017
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fødevarer, er behørigt uddannet i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning af Chili Pasta, Safran Pasta
og Naturel Pasta med hensyn til varebetegnelse, nettovægt, producentoplysninger, holdbarhed,
næringsdeklaration og ingrediensliste, herunder angivelse af mængden af meltyper og fremhævning af allergene
ingredienser. Dokumentation for anprisning om anvendelse af bornholmsk mel og dokumentation for
oplysningerne i næringsdeklarationen. Dokumentation for sporbarhed på mel og samhandlet frysetørret
hvidløg.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret cvr-nummer og at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Ingen anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens samhandelsaktivitet jævnfør sporbarhedskontrol.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret virksomhedens anvendelse af tilsætningsstoffer. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser, at den ikke aktivt anvender tilsætningsstoffer, og at der alene er tale om overførsel fra
indgående ingredienser og tilsætningsstoffer, som ikke har en effekt i de færdige produkter.
På forespørgsel er virksomheden blevet vejledt om EU's tilsætningsstofdatabase og indplacering af pasta i
fødevaregruppe 6.4.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation for at plastkasse til pastadej
(rework) er egnet til kontakt med fødevarer.
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