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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
viden om dannelse af Patulin-dannelse og sikring imod dette,
Sidingevej 39

der benyttes udelukkende håndplukkede æbler til

4560 Vig

mostfremstilling og der benyttes rotations-sorteringsbord med

36457031

op til 2 sorteringsmedarbejdere, proceduren er mundtligt
gennemgået. Ok
Kontrolleret procedurer for håndtering af returvarer. Ok
1

Kontrolleret virksomhedens procedurer for pasteurisering,

1

herunder holdetider. Ok

1

Kontrolleret procedurer for indhentning af analyseresultater på

1

procesvand, samt gennemgået enkelte punkter på denne. Ok

1

Kontrolleret opbevaring af emballager (glas, låg,

1

baginbox-poser og yderemballager) Ok
Kontrolleret virksomhedens styring af risiko for

1

allergen-krydskontaminering. Virksomheden producerer alene

1

sennep de dage hvor dette fremstilles, og når der fremstilles

1

hummersalt, sker dette alene på dagen, herefter foretages
komplet nedvaskning og tørring af lokaler og inventar, inden

1

anden produktion igangsættes. Ok

1

Kontrolleret virksomhedens mikrobiologiske og kemiske
analyseplan. Denne er undervejs, der er en tanke om at
foretage analyse for indhold af Patulin og muligvis analyse af
mulig pesticidforurening, dette afklares i 2018. Ok
Kontrolleret virksomhedens tilbagetrækningsprocedurer,
herunder gennemgået afgrænsning af produktmængder med
batch-nummerering. Ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret visuelt den daglige rengøring
af procesudstyr til findeling og presning af ingefær og æbler. Ok
Mundtligt gennemgået den periodiske rengøring (lejlighedsvist
benyttede udstyr eller skiftende rengøringsmetoder) under
gennemgang af procesområderne. Ok
Mundtligt gennemgået virksomhedens procedurer for skift

X

imellem rengøringsmetoder med hhv høj og lav pH, samt
skumrengøring med virketider inden mekanisk rengøring. Ok
Mundtligt gennemgået virksomhedens procedurer for CIP
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rengøring, herunder styring af udtørring af slanger/flexrør med produktgennemstrømning. Ok
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret hygiejnisk indretning af produktionsområde (varemodtagelse, sortering,
findeling og presning) Ok Under bagatelgrænse vurderet konstateret at fejeliste i portdør ved personaleindgang
var manglefuldt vedligeholdt, virksomheden vil straks tage affære.
Kontrolleret skadedyrssikring af produktions og lagerområde. Ok
Kontrolleret lysarmaturer i produktion og lager, der benyttes LED-armaturer. Ok
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens tilbagetrækningsprocedurer. Ok Konkret vejledt om at
tilrette/præciserer yderligere, her kan findes præcise beskrivelser på www.fvst.dk
Kontrolleret punktet årlig revision. Dette er under kraftig revidering, grundet ændrede procedurer i hele
virksomheden, Verifikation er derfor udeladt i dette års kontrol.. Ok Konkret vejledt om at implementere
ændringer løbende, så den årlige revision bliver mere overskuelig.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning kontrolleret og visning på hjemmeside. Ok Under
bagatelgrænse vurderet kunne engrosrapporten kun tilgås, hvis man loggede ind med kundelogind, dette
oplyser virksomheden at man straks vil rette.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret virksomhedens procedurer for uddannelse internt af medarbejdere, dette
sker ved sidemandsoplæring og supervision. Ok
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter, samt
kontrolleret CVR- og P-numre. Ok
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at virksomheden ikke markedsfører sig med økologi. Ok
Varestandarder: Følgende er kontrolleret: Virksomhedens viden om
tilsætningsmængder/max-minimumsgrænser for tilsætninger af sukker oa. i hhv frugtsaft og marmelader. Ok
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for sikring imod forurening af produkter til brug i
produktionen, herunder forurening med pesticider. Virksomheden oplyser at man har aftaler om at der ikke
sprøjtes på marker der leverer råvarer til produktionen. Ok
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret: Analyser/baggrundsdokumentation for Glas til saft og til marmelader.
Ok
Følgende er kontrolleret: Overensstemmelseserklæring(er) på fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.
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Følgende fødevarekontaktmateriale(r) er kontrolleret: Plastmembran til bliklåg
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