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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret mikrobiologiske
kriterier uden anmærkninger. Virksomheden indplacerer ikke
Borupvej 11

sine produkter som spiseklare produkter. Virksomheden

7330 Brande

afsætter produkterne engros, hvor de indgår i nye

15230614

produktioner. OK.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret Daglig Rengøring uden
anmærkninger. Virksomheden rengør ikke på daglig basis, ud
1

over gulvfejning m.v. ved behov.

1

Kontrolleret Periodisk rengøring. Virksomheden producerer på

1

3-holdsskift og rengør på ugentlig basis og ved ½årligt

1

produktionsstop. I forbindelse rundgang stikprøvevis inspiceret

1

rengøringsstandard af lokaler og udstyr under igangværende

1

½årlig rengørings- og vedligeholdelsespause. OK.
Virksomheden oplyser, at afløb rengøres i samme omgang,

1

herunder kloakrensning. OK.
Vejledt om løbende opmærksom renholdelse af overliggende
rør over åben tragt, hvor emulgator tilsættes. Vejledt om

1

opmærksom på rengøringsstandard af ventilationsudsug over
tromler, herunder drøftet risiko for drys. Vejledt om øgning af
frekvens for rengøring af "Stor ventilationsrist".

1

Kontrolleret rengøring af genbrugsemballage. Ikke relevant.
Virksomheden anvender ikke genbrugsemballage.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret Vedligehold af
ventilationsudstyr. Virksomheden redegjorde for
vedligeholdsprocedure samt kontinuer alarmovervågning med
akut meddelelse ved svigt. OK.
Kontrolleret belysning. Inspektion i forbindelse med rundgang
uden produktion gav ikke anledning til anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret Risikoanalyse
tilsætning, SO2. OK. Kontrolleret angivelse af gruppe 4.2.6,
grænseværdi 400 ppm samt allergen. OK. Afklaret, at
grænseværdien gælder for produkter, som de markedsføres.

X

X

OK. Virksomheden oplyser, formuleringer under "Granules 300
- sulfit" opdateres, så det ikke giver anledning til misforståelse.
OK.
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Kontrolleret CCPprocedure samt stikprøvevis dokumentation for juni måned. OK.
Kontrolleret Revision. Set referat fra HACCPmøde med dokumentation for løbende gennemgang og revision af
HACCP og egenkontrol. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside. OK.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret, at virksomheden har plan for instruktion/uddannelse af nye medarbejdere
til deres konkrete arbejdsopgaver, har plan for ændringer i arbejdsopgaver ved sygdom eller i spidsbelastninger,
har plan for efteruddannelse af medarbejdere/implementering af ny lovgivning. OK.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret, at Registreringen er dækkende for virksomhedens aktiviteter. OK.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret Tilsætning, S02. Kontrolleret produktion ud fra recept med anvendelse af
eksternt produceret SO2-koncentration, elektronisk styret dosering samt løbende overvågning af fastsat
grænseværdi, der i praksis ligger langt under lovkravet, fordi kunder efterspørger endnu lavere indhold. OK. Set
eksempel på "Certifikat", der følger produkt med videregivelse af SO2-koncentration til aftagende kunder. OK.
Under rundgang set elektronisk dokumentation af "Registrering af tilsætninger". OK.
Andet: Se tillægsside.
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