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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

Specialties

uden anmærkninger:
Hadsundvej 17

Hygiejne under produktion og pakning.

9550 Mariager

Hygiejne under oplagring

17030744

Gennemgået virksomhedens krav til personlig hygiejne og
helbred
Virksomhedens procedure for modtagelse og håndtering af
1

returnerede varer
Transport og flow gennem virksomheden

1

Gennemgået virksomhedens procedurer for sikring mod

1

fremmedlegemer fra udstyr og fra råvarer, herunder set

1

magneter samt placering af magneter og sigter i

1

produktionsflowet.
Virksomheden oplyser at de har haft en intern tilbagetrækning
det sidste år.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning:

1

Skadedyrssikring af pakkeri, inddampningsområde og
fødevarelager herunder skadedyrssikring af vinduer og døre
der åbnes under produktion.
Mundtligt gennemgået virksomhedens igangværende plan for
sikring mod skadedyrs indtrængen på fødevarelager hvor porte
står åbne ved produktion. Der konstateres ikke spor efter
skadedyr på tilsyn.
Mundtligt gennemgået virksomhedens sikring mod flyvende
skadegører i form af fugle. På tilsynet set bekæmpelse af fugle
på virksomhedens pakkeområde, uden åbne fødevarer.
Set skadedyrsrapporter fra 2018 fra eksternt skadedyrsfirma.
Vedligeholdelse af udstyr og inventar i virksomhedens pakkeri
og fødevarelager herunder sigter, metaldetektorer, hylder og
maskiner.
Vejledt generelt om mulige løsningsmuligheder for sikring mod

X

X

flyvende skadegører i form af fugle samt visuel
skadedyrskontrol af lagre.
Ved kontrol i virksomhedens pakkeri ses område af pakkeriet
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3 timer 30 min.
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med troldtækslofter. Der håndteres ikke åbne fødevarer umiddelbart under området med troldtæk, vurderes
derfor på tilsynet som værende under bagatelgrænsen. Vejledt konkret om at lofter hvor der håndteres
fødevarer skal sikre mod kontaminering og være rengøringsvenlige.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse i
forhold til fremmedlegemer samt tilbagetrækningsprocedurer. Ok. Vejledt generelt om
tilbagetrækningsprocedure.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af
medarbejdere i fødevarehygiejne og HACCP. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden oplyser at der ikke har været økologiske aktiviteter i indeværende
år. Ok
Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Dokumentation for at tilsætningsstoffer overholder specifikationer. Følgende tilsætningsstoffer er kontrolleret
uden anmærkninger: E535 og E551
Procedurer for mængde og dosering af tilsætningsstofferne E535 og E551 samt kaliumjodid til husholdningssalt.
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