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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejnen og
AKK

procedurer for produktion i stivelses lager og - opsækning,

Engholmvej 19

samt i forbindelse med produktion af kartoffelstivelse fra rå

7470 Karup J

kartofler til færdig stivelse klar til at blive opsækket. Ok

16217719

Det er kontrolleret at virksomheden på lageret holder en
afstand til væg, så det er muligt at foretage en hurtig
registrering, såfremt virksomheden får problemer med gnavere
1

i lageret. Ok

1

Kontrolleret at virksomheden har procedurer til at minimere

1

risiko for fremmedlegemer i produktionen. Ok

1

Kontrolleret at virksomheden har et system til sikring af
sporbarhed fra leverandør til den enkelte ordre af stivelse. Ok
Kontrolleret at der er mulighed for hygiejnisk vask af hænder i
produktionslokaler. Ok

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret lokaler og inventar uden
anmærkninger. Der er dog konstateret lidt plastrester og lidt
afrevet træ fra paller på gulvet i færdigvarelager. Virksomheden
oplyser, at man vil stramme op omkring oprydning efter
"uheld". Ok
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret lokaler og inventar. Der
er i færdigvarelager konstateret lidt afskallende maling på væg,
hvor affald sækkes op. Stedet bærer præg af, at reparation er
igangsat. Ok
Kontrolleret at virksomheden har en procedure med
gennemgang af hele virksomheden med henblik på
bygningsvedligeholdelse, hvor alle fejl og mangler bliver
registreret med en deadline for udbedring. Ok Det er forslået,
at tilføje en dato for udbedret problem på listen.
Kontrolleret at porte til færdigvarelager lukker tæt. Ok
Virksomhedens egenkontrol: Set virksomhedens
egenkontrolprogram og herunder kigget på flow-diagram,
risikovurdering, risikoanalyse samt identifikation af CCP'er i

X

processen. Ok
Gennemgået virksomhedens system til tilbagekaldelse af varer i
forbindelse med alvorlige fejl og mangler. Der er konstateret en
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3 timer 30 min.
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mangel i virksomhedens kontakt til FVST, idet man ikke har et telefonnummer og den pt gældende mailadresse
til FødevareNordØst.
Der er vejledt om at nærstudere www.fvst.dk med henblik på at få de korrekte informationer ind i formularen i
"fredstid". Ok
Godkendelser m.v.: I forbindelse med tilsynet oplyser virksomheden, at man inden for det næste år påtænker at
bygge en ny, moderne og større stivelses fabrik på tilstødende grund. I den forbindelse er der blevet vejledt om,
at ved alle væsentlige ændringer i fabrikken skal virksomheden meddele dette til FVST på formular fra
hjemmesiden. Ingen anmærkninger
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