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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
Kontrolleret virksomhedens procedure for hygiejnisk
Algade 21

håndtering under nedkøling. Det indskærpes at alle

6971 Spjald

ingredienser opbevares under passende forhold, der beskytter

37523437

dem mod kontaminering. Følgende er konstateret:
Varmebehandlede grøntsager opbevares utildækket i samme
kølerum, der anvendes til opbevaring af jordforurenede
2

grøntsager. Virksomheden havde følgende bemærkninger:

1

Fremover anbringes varmebehandlede grøntsager i fryseskab
bag pakkelinie, hvorefter de tildækkes og anbringes i det store

2

kølerum. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på
bagsiden.

1
Gennemgået procedurer for modtagekontrol af råvarer samt
set dokumentation for temperaturovervågning ved modtagelse
af råvarer for perioden 04.09.2017-11.01.2017. Kontrolleret
opbevaring af råvarer og færdigvarer i kølerum, herunder
adskillelse mellem rene og urene råvarer. Kontrolleret
håndtering af fødevarer under pakning, herunder kontrolleret
rengøring mellem skift af produkttyper. Kontrolleret
oplysninger om indhold af allergener i forskellige opskrifter
samt gennemgået procedurer for rengøring og rækkefølge af
pakning af færdigvarer med forskelligt indhold af allergener.
Virksomheden er opmærksom på skift af ærmeskånere og
engangsforklæder ved produktionsskift af hensyn til risiko for
allergenoverførsel mellem produktgrupper. Kontrolleret
opbevaring af rengørings- og desinfektionsmidler. Gennemgået
procedurer for håndtering af reklamationer, herunder eventuel
modtagelse af returvarer. Stikprøvevist kontrolleret
analyseresultater for holdbarhedsvurderinger af færdigvarer
for maj 2017. Ingen bemærkninger hertil.
X
Hygiejne: Rengøring:
Kontrolleret rengøringsstandard af produktionslokale,
11-01-2018
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opvaskerum, kølerum til råvarer, kølerum til færdigvarer, lokale til modtagelse/afsendelse samt
personalefaciliteter (omklædning og toiletter). Virksomheden oplyser, at i løbet af februar 2018 monteres afløb i
gulvet i lokalet beregnet til skylning af jordforurenede grøntsager. Ingen bemærkninger hertil.
Virksomhedens egenkontrol:
Det indskærpes, at dokumentation for egenkontrollens gennemførelse og resultater til enhver tid skal være
tilgængelig for Fødevarestyrelsen. Følgende er konstateret: Kontrolleret dokumentation for nedkøling af
varmebehandlede grøntsager d. 28.08.2017. Der mangler dokumentation for temperaturovervågning ved
nedkøling af varmebehandlede grøntsager for perioden 29.08.2017-11.01.2018. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Dokumentationen findes på privatadressen. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Kontrolleret dokumentation for temperaturovervågning af kølerum for perioden 04.09.2017-11.01.2018. Ingen
bemærkninger hertil.
Mærkning og information:
Kontrolleret mærkning af færdigvarer, herunder mærkning med mængder af ingredienser i henhold til
varebetegnelsen og recepter for 2 færdigvarer (Grøntsagsbund med kål og græskar samt Grøntsagsbund med
perlebyg og peberfrugtmix). Kontrolleret baggrundsdokumentation for beregning og mærkning med
næringsdeklaration for ovennævnte færdigvarer. Ingen bemærkninger hertil.
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