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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
opbevaring af fødevarer ved indlæsning og ved vaske og
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sorterings maskiner. Gennemgået procedurer for levering af

7280 Sønder Felding

kartofler og gulerødder, herunder gennemgået og kontrolleret

25498119

registrering af de enkelte partier. Gennemgået virksomhedens
procedurer og gode arbejdsgange for skadedyrssikring.
Virksomheden oplyser at alle linjer i pakkeriet køres tomme
1

ved arbejdstids ophør, således der ikke ligger fødevarer på div.

1

transportbånd i pakkeriet. Kontrolleret korrekt opbevaring af

1

færdigpakket fødevarer i færdigvare kølerum. Gennemgået

1

procedurer for udlæsning af færdigvarer. Gennemgået

1

procedurer for adskillelse af produkter før og efter vask af div.
produkter. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret stikprøvevist rengøring af

1

pakke afdeling, kølerum med færdigvarer, samt kølerum med

1

siloopbevaring af gulerødder. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Kontrolleret rengøring af kasser til
pakning af færdigvarer. En af virksomhedens aftager af
kartofler levere selv kasser/emballage til transport af
færdigpakket fødevarer, disse kasser er ikke tilstrækkelige
rengjorte. Virksomheden oplyser at kasserne leveres til pakning
i rengjort stand, men at de flere gange har gjort opmærksom
på at rengøringen ikke er tilstrækkelig og at de igen vil tage
kontakt til den virksomhed det drejer sig om
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om rengøring af kasser tilstrækkelig i forhold til
det er færdigpakkede fødevarer der transporteres her i.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
færdigvarekølerum, pakkerum og kølerum med siloopbevaring.
Loftet i kølerummet med siloopbevaring har begynde
afskalning af loftsbeklædning og der er herfor risiko for at der

X

sker kontaminering herfra og ned i de fødevarer der opbevares
i siloerne. Virksomheden oplyser at der opmærksom herpå og
at der er håndværkere ind over for at finde en snarlig løsning.
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Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrolprocedurer for kontrol af virksomhedens leverandører,
herunder stikprøvevist kontrolleret analyseresultater fra virksomhedens leverandører for indeværende år 2017.
Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
modtagekontrol, regnskab, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, forarbejdning herunder vask af
div. produkter/pakning, mærkning, transport, opdateret økologirapport. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter. herunder kontrolleret økologi-dokumentation - partileverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående varer. Ingen anmærkninger.
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