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Denne kontrol er gennemført med gennemgang af den seneste
auditrapport fra certificeringsorgan af den 07.03.2018.
Søvejen 10

Der er på den baggrund ikke foretaget yderligere kontrol af

7830 Vinderup

følgende kontrolemner: Modtagekontrol, allergen, vand og

11794548

mikrobiologiske analyser.

2726

Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
Kontrolleret håndtering af kød under opskæring i skærestue og
1

lokale til tern/hakning af kød, herunder procedurer til sikring

1

mod forekomst af fremmedlegemer. Gennemgået procedurer
for anvendelse af plastforing af røde kødkasser samt

1

opbevaring af kød i modningskølerum. Kontrolleret opbevaring
af 2 typer saltlage samt gennemgået procedurer for fremstilling
og anvendelse af saltlagerne. Kontrolleret opbevaring og

1

håndtering af træpinde beregnet til anvendelse i opskåret kød
("Benløse Fugle") i skærestue. Kontrolleret opbevaring af
kødvarer før opskæring i kølerum ved skærestuen samt
opbevaring af kød under optøning i råvarekølerum. Kontrolleret
opbevaring af frostvarer i lille fryserum samt opbevaring af
færdigpakkede produkter i lille kølerum. Kontrolleret

1

håndtering af fødevarer under fremstilling af
sous-vide-produkter, herunder anvendelse af
fødevaregodkendt plast langs kanten foran pakkemaskine.
Kontrolleret opbevaring af rene røde kødkasser og rene
affaldsspande samt opbevaring af kødaffald i særskilt kølerum
på rampen. Kontrolleret opbevaring af fødevareemballage på
tørvarelager samt rengørings- og desinfektionsmidler i
særskilte rum. Set oversigt over henvendelser vedr. forekomst
af fremmedlegemer for perioden 2016-august 2018. Ingen
bemærkninger hertil.
Hygiejne: Rengøring:
Kontrolleret rengøringsstandard af lokaler og udstyr i

X

X

skærestue, lokale til tern/hakning af kød, pakkeri,
modningskølerum, lokale til saltning, lille kølerum til råvarer,
tørvarelager, stort råvarekølerum, lille fryserum, kølerum til
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færdigvarer samt produktionslokale til sous-vide. Ingen bemærkninger hertil.
Virksomhedens egenkontrol:
Kontrolleret risikoanalyse vedr. forekomst af fremmedlegemer. Ingen bemærkninger hertil.
Mærkning og information:
Kontrolleret sporbarhed af produkter før og efter opskæring i skærestuen samt efter pakning i pakkeri.
Kontrolleret mærkning af færdigvarer, herunder recept for mængder af ingredienser i 2 typer færdigvarer (stegt
bacon og kylling i karry). Kontrolleret baggrundsdokumentation for angivelse af næringsdeklaration på stegt
bacon. Virksomheden ajourfører baggrundsdokumentationen for næringsdeklarationer til at omfatte samtlige
varenumre for tilberedt kød og kødprodukter. Ingen bemærkninger hertil.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som
tilsigtet af producenten. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Plastfolie til røde kasser og hvide
spande til afvejning af krydderier.
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