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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
- Indpakning og emballering: Kontrolleret anvendelse af
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emballager og indpakningsmaterialer (her bøtter, dåser,
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kapsler, blistermateriale). Set datablad på vegetabilske kapsler.
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- Modtagelse af returnerede varer og tilbagetrækning: Set
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proceduren for håndtering og vurdering af berørte varer. Et
eksempel blev fremvist.
1

- Rengørings- og desinfektionsmidler: Datablade set, herunder

1

anvendelsesforskrifter og godkendelsesnummer til
desinfektionsmidlet. Til desinfektion af udstyr og redskaber

1

anvendes også en industri opvasker med skylle temperatur
over 80 grader C.

1
Hygiejne: Rengøring:
1

- Periodisk rengøring: Kontrolleret procedurer for rengøring ud

1

over det daglige. Virksomheden meddeler at ville udvide
beskrivelserne til at omfatte konkrete områder og frekvenser.
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Virksomhedens egenkontrol:
- Dokumentation for risikoanalyse og HACCP plan: Kontrolleret
at virksomheden har tilrettet risikoanalysen med henblik på
dosering. Set en oversigt over relevante faktorer for indførte
råvarer. Her vil virksomheden præcisere de konkrete faktorer
per ingrediens.
- Dokumentation for CCP: Overvågningsresultater for afvejning
set for et givet batch.
- CCP-procedure: Elementerne for overvågning af CCP dosering
gennemgået. Anbefalet at orientere sig på HACCP vejledningen
for at sikre at alle elementer for styring af CCP´et er med.
- Verifikation: Dokument verifikation set. Vejledt konkret om at
gennemførelse af CCP overvågning skal verificeres, og at denne
verifikation kræves dokumenteret.

X
Uddannelse i hygiejne:
- Uddannelse i hygiejne: Medarbejderne oplæres ved tiltræden
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jf. oversigt over hygiejneregler og arbejdsprocedurer. Medarbejderne kvitterer for oplæringen. Anbefalet at
præcisere de oplæringselementer den respektive medarbejder har gennemgået.
- HACCP uddannelse: Den kvalitetsansvarlige er faglært og har mangeårig erfaring i branchen. Anbefalet at
deltage i et HACCP kursus for at blive mere fortrolig med HACCP systemets begreber og deres anvendelse.
Godkendelser m.v.:
- Registreringer: Virksomheden har ikke påbegyndt andre aktiviteter end dem den er registreret til.
- Samhandel: Der indføres ikke animalske fødevarer. Derfor er et modtageregister jf.
veterinærkontrolbekendtgørelsen ikke relevant.
Særlige mærkningsordninger:
- Økologi: Virksomheden har ingen økologi aktivitet haft i 2017 indtil d.d. Derfor bliver økologi godkendelsen
inddraget. Hvis virksomheden vil påbegynde markedsføring af økologiske produkter igen skal der ansøges om
det igen.
- Kontrolleret angivelse af korrekte kilder samt oplysninger om vitaminer og mineraler til kosttilskudsprodukter.
Virksomheden er ophørt med at producere kosttilskud til det danske marked og er indgået lønarbejds aftaler,
hvor i ansvaret for disse råvarer er lagt ud til kunden.
Kemiske forureninger:
- Pesticider: Overholdelse af bestemmelserne jf. pesticid forordningen er lagt over til leverandøren. Set
dokumentation af leverandørerklæringer.
- Visse kemiske forureninger: Et eksempel på en råvare specifikation samt tilhørende analyse certifikat om
måling af tungmetaller blev fremvist. Konstateret at virksomheden ikke har foretaget analyser jf. forordning
1881 på færdigvaren. Dette betragtes under omstændighederne som bagatelagtig overtrædelse.

Kontrollen gav ikke anledning til anmærkninger.
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