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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:

APS

- Hygiejne under produktion, herunder krydssmitte:
Langkær 22

Kontrolleret arbejdsgange for manuel dosering, herunder fysisk

6100 Haderslev

adskillelse af brudte råvare emballager i reolsystem og med

11350356

batch opmærkning samt anvendelse af særlig afdeling til

7902

råvarer med kosher status.
- Hygiejne under oplagring: Gennemgået råvarelager med
1

henblik på beskyttelse af varer mod mulig forurening eller

1

skadelig påvirkning.

1

- Personlig hygiejne: Adskilt lokale til eksterne chauffører og

1

personale faciliteter til medarbejderne (omklædning med
adskilt opbevaring af privat- og firmatøj, bad, kantine) samt
håndvaske / hånddesinfektion på relevante steder blev

1

fremvist.

1

- Transport (generel hygiejne): Procedurer og dokumentation af
kontrol med eksterne bilers egnethed blev set.
Hygiejne: Rengøring:

1

- Daglig rengøring: Effekt af renholdelse under oplagring og

1

produktion kontrolleret i udvalgte lokaler.
Hygiejne: Vedligeholdelse:
- Sikring mod skadedyr: Den seneste af kvartårlige
inspektionsrapporter fra eksternt firma gennemgået.
Virksomheden kunne redegøre for relevant reaktion på
bemærkninger. Set anvendelse af monitorerings fælder
(temperatur sensor med mobilnet information).
- Lokaler og udstyr: Stikprøvevis kontrolleret at status på
vedligeholdelse er tilfredsstillende i de gennemgåede områder.
Virksomhedens egenkontrol:
- Dokumentation for CCP: Virksomheden meddeler at der ikke

X

er sket ændringer angående udpegning og grænseværdier til
CCP´er og kan henvise til løbende registreringer.
- CCP procedurer: Der er ikke konstateret ændringer.
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- Verifikation: Procedurer for verifikation af CCP overvågning og dokumentation blev forklaret (løbende
2-mand-check og dokumentation).
Mærkning og information:
- Mærkning: Kontrolleret at udpegede råvarer er opmærket med varebetegnelse, vægt, producent, og batch.
Godkendelser m.v.:
- Registreringer: Importørregistrering gennemgået, vil blive ajourført omgående.
- Importkontrol: Procedure for kontrol med indførte varer blev demonstreret.
- GMO: Der er ikke kontateret ændringer i styring af GMO-fri-status af virksomhedens produkter.
- Certifikatpapir: Forvaltning og opbevaring af vandmærkepapir kontrolleret.
Kemiske forureninger:
- Forureninger: Kontrolleret eksempler (alginat, stivelse, guar) af virksomhedens halvårlige råvare analyser for
aflatoxin og overholdelse af grænseværdierne jf. bekendtgørelse 1361 af 24.11.2016.
Emballage m.v.:
- Kontrolleret at virksomheden har procedurer for at anvende materialer som er godkendt til fødevarekontakt.
Ved udskiftning af inventar afkræves leverandør overensstemmelses erklæringer. Til udtagelse af prøver
anvendes metalske eller en gangs plastske til fødevarebrug. Sigte er af magnetisk stål. Sporbarhed af modtagede
partier af indpakningsmaterialer (papirsække) sikres igennem indscanning per ordre.

Kontrollen gav ikke anledning til anmærkninger.
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