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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret mikrobiologiske
kriterier. Set analyseprogram og de seneste analyserapporter
Stilbjergvej 2 G

på Mikrobiologiske analyser (Listeria, salmonella, E-coli) af

7190 Billund

produkter udtage 26/4 - 16/8 og 26/9 -2018. Der er ingen

19710149

anmærkninger til analyserne.

7890

Kontrolleret hygiejne under produktion og lagring i
produktionsafdeling, råvareafdeling og råvarelager. Ingen
1

anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået virksomhedens flow

1

via risikoanalyse / HACCP program, herunder udpegede CPér

1

samt dokumentationfrekvens for kontrol af disse. OK. Set
dokumentation for udført kontrol af nedkøling, og opbevaring i

1

kølerum for perioden oktober og november 2018. OK.

1
1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.

1
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på en
1

forsendelse af kartofler modtaget fra tysk leverandør. OK.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår. OK. Herunder modtagekontrol af økologiske
råvarer, opbevaring af økologiske råvarer, rengøring inden
økologisk produktion. Set balanceopgørelse over råvarer og

X

færdigvarer for september 2018, dokumentation for økologisk
oprindelse samt udtaget faktura til økologisk krydskontrol.
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Tilsætningsstoffer m.v.: Gennemgået følgende uden anmærkniger: grænseværdier for indhold af sulfit i rå skårne
kartofler. Set analyseresultater for sulfit i skårne rå kartofler for 22/2 og 26/9-2018.
Kemiske forureninger: Set virksomhedens analyseprogram for pesticider, tungmetaller og solanin. OK.
Set virksomhedens analyserapporter fra 2272 - 26/9 24/10- 2018 for pesticider, tungmetaller og solanin. Der er
ingen anmærkninger til analyseresultater.
Andet: I forbindelse med tilsynet er regler for bi- og restprodukter kontrolleret. Kontrollens omfang kan ses på
tillægsside. Der er ingen anmærkninger til det kontrollerede.
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