Glycom Manufacturing A/S
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået følgende uden
anmærkninger:
Limfjordsvej 4

Hygiejne under produktion og lagring:

6715 Esbjerg N

Set hygiejne i produktionslokaler.

37207713

Mikrobiologiske kriterier
* set grænseværdier for mikrobiologiske kriterier i produktet (
givet i forbindelse med godkendelse som novel food )
1

* set analyseresultater fra d. 19.10 for mikrobiologiske kriterier

1

for den første produktion ( batch 8 )

1

Personlig hygiejne og helbred:

1

* set procedurer for medarbejdere og gæster.

1

* Overværet procedurer for omklædning ved sluser.

1

Indpakning og emballering:

1

*Set opbevaring af inderfolie i produktionen
Rengørings- og desinfektionsmidler:
* set opbevaring af rengørings- og desinfektionsmidler
Hygiejne: Rengøring: Gennemgået følgende uden
anmærkninger:

1

* procedurer for CIP rengøring og overvågning af
ciprengøringssystemet.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Gennemgået følgende:
* procedurer ved kalibrering af termometre, trykmålere og
ledningsevne gennemgået med medarbejder.
* set udstyr til måling af ovennævnte
* set oversigt over de seneste målinger af ovennævnte.
* set kalibreringsattest på kalibreringsudstyr til termometre.
Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået følgende uden
anmærkinger:
* set referat fra opstarts HACCP møde d. 9.11 2017, med
evaluering af HACCP systemet.
* set evalueringsskema for cip rengøring
virksomheden oplyser, at den er i gang med at evaluere på CIP

X

rengøringssystemet.
Talt med medarbejder om, hvad evaluering af CIP systemet går
ud på.
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3 timer 45 min.

Kontrolrapport
Glycom Manufacturing A/S

Limfjordsvej 4
6715 Esbjerg N
37207713

side 2 af 2

Set resultater fra opstartsevaluering af CIP systemet fra juli 2018 ( totalkim, ATP, nitrit og nitrat )
* set skema over resultater på overvågning af mikrobiologiske resultater i forskellige procestrin fra oktober 2017.
* gennemgået resultater for kemisk sammensætning på batch 8 ( første producerede batch ) i forhold til krav
stillet i specifikation fra EU ( Novel Food ).
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Gennemgået følgende uden anmærkninger:
* set oversigt over hvilke kurser der har været overholdt og hvem der har deltaget.
* set powerpoint omkring indhold af kursus: QA1.
* det er oplyst at hele HACCP teamet har deltaget i et 1 dages HACCP kursus.
* set kursusprogram for HACCP kursus.
Mærkning og information: Gennemgået følgende uden anmærkning:
* mærkningselementer på engrosemballage: produktnavn, produktionsdato, batch, bedst før ( dag måned og år )
og nettovægt.
Kemiske forureninger: Gennemgået procedurer for overvågning af restkoncentartioner af tungmetaller.
Set resultat på batch 8 for bly i forhold til fastsat grænse i EU godkendelse ( Novel Food ).
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