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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter.
Gennemgået procedurer for animalske biprodukter. Ingen
Kanalholmen 25

anmærkninger.

2650 Hvidovre

Tempratur, produkter. Stikprøvekontrolleret

18185636

opbevaringstemperaturer i kølerum og frostrum. Ingen

5716

anmærkninger.
Salmonella særstatus. Virksomheden oplyser at der ikke er købt
1

fjerkræ fra udlandet, men vil blive det. Vejledt om reglerne,

1

herunder oplysninger på fvst.dk herunder at

1

handelsdokumentet til sverige og finland kan bruges. Ingen

1

anmærkninger.
Salmonella eksport, sverige. Virksomheden oplyser at der
forhandles råt kød til sverige dog direkte fra et andet

1

samhandelsland til modtager i Sverige, og oplyser at det er den

1

fysiske afsender som udarbejder og medsender
handelsdokumentet for salmonella. Kontrol af dette ikke

1

foretaget.
Hygiejne: Rengøring: Periodisk rengøring. Stikprøvekontrol i
køle og frostrum. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse.
Stikprøvekontrolleret vedligeholdelse i kølerum og frostrum.
Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Risikoanalyse. Gennemgået
virksomhedens risikoanalyse, set at den dækker virksomhedens
oplyste aktiviteter, samt produkttyper som ikke er relevante pt.
Gennemgået risikoanalyse for 3. landsimport. Virksomheden
har dog ikke noget af den aktivitet for tiden. Vejledt om at
risikoanalysen nævner blød og hård plast, men ingen styrende
foranstaltninger for risici ved kontakt med disse, dvs der står
ikke hvad der gøres for at sikre at fødevarekontaktmaterialet
lever op til EU reglerne, herunder forordningerne 1935 og 10.
Under kemiske forureninger med bly, cadmium, dioxin og PCP

X

hvor der er fastsat EU grænseværdier, står der at virsomheden
indhenter generelt statement fra leverandøren. Virksomheden
er vejledt om at få dette inden næste import. Ingen
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anmærkninger.
CCP'er. Set virksomheden HACCP plan, og dokumentation for udført egenkontrol med CCP'er og OPRP, er for maj
og juni. Der er ikke ført registreringer for køletemperaturer i kølerum for senste 2 uger i maj. Virksomheden har
fremvist logger registreringer for perioden, hvor det ses at temperaturgrænserne har været overholdt.
Virksomheden er vejeldt om at føre registreringerne ind dagligt i overensstemmelse med HACCP planen. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Mærkning. Stikprøvekontrolleret oprindelsesmærkning på frossen dansk kylling.
Vejledt om reglerne for mærkning med oprindelse for svin, fjerkræ og lam, samt ansvar for sprog på mærkning
ved samhandel og import, ved salg til endelige forbruger som for færdigpakkede fødevarer også er storkøkkener,
herunder restauranter. Ingen anmærkniger.
Animalske fødevarer. Set følgeseddel på salg for igår, herunder at der står de oplysninger som skal være til
rådighed for kunde jf. forordning 931. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Autorisation. Gennemgået virksomehdens autorisation. Ingen anmærkninger.
Kontrol ved indførsel og import. Set imporotregistrering, gennemgået virksomhedens egenkontrol og
risikovurdering på området, gennemgået procedurer for forhåndsanmleldelse til grænsekontrol, samt kontrol af
varens mærkning. Ingen anmærkninger.
Varestandarder: Handelsnormer for fjerkræ. Sert at dybfrossen kylling op bevares ved minimum -18 grader.
Ingen anmærkninger.
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