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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
Indpakning&Emballering. Kontrolleret procedure for
Energivej 5

leverandørgodkendelse og indhentning af

7600 Struer

overensstemmelseseserklæringer. OK. Stikprøvevis kontrolleret

18455595

overensstemmelseserklæring for 21015 samt 21311, herunder

849

angivelse af produkttyper, tid, temperatur. OK. Kontrolleret
procedure for indhentning af migrationstests. OK.
1

Kontrolleret Fremmedlegemer, Modtagekontrol og

1

Transportmidler: hygiejne, temperatur, rengøring og

1

vedligehold. Kontrolleret modtageprocedure og kontrolpunkter

1

for produkter og transportmiddel, herunder elektronisk
registrering af resultatet. OK. I forbindelse med rundgang
sammenholdt skriftlig modtageprocedure med medarbejders
gengivelse uden anmærkninger. Temperatur, produkter
oksekødslager. OK.

1

Kontrolleret Vand. Kontrolleret procedure til sikring af vand af
drikkevandskvalitet. OK. Virksomheden fremviste
vandudtagningsplan med udgangspunkt i udvalgte interne
tappesteder. OK. Set procedure for orientering om
vandværksanalyse. OK. Virksomheden oplyser, at der udtages
vandprøve internt min. 1 gang årligt. Set analyser - 4
tappesteder - 11. september 2018. OK.
Kontrolleret Mikrobiologiske kriterier. Egenkontrolprogrammet
og forbrugerdetailmærkning angiver, at forventet anvendelse af
virksomhedens produkter hos forbrugeren er varmebehandling
til kernetemperatur min. 75 gr. OK. Produkterne indplaceres
ikke som spiseklare. Virksomhedens fjerkræprodukter
indplaceres jf. kat 1.9. Der er tale om kampagnevarer med
begrænset produktion. Analytisk kontrol, salmonella sættes i
forhold til produktionens størrelse. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret Periodisk rengøring.
Rengøring ved eksternt rengøringsfirma. I forbindelse med

X

rundgang kontrolleret rengøringsstandard af overliggende
konstruktioner oksemodtagelse, -udpak, -råvarelager ,
opskæringsafdeling samt emballagelager uden anmærkninger.
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Kontrolleret Rengøring af lokaler og udstyr. I forbindelse med rundgang stikprøvevis kontrolleret
rengøringsstandard af lokaler og udstyr, der hhv. kommer/ikke kommer i kontakt med fødevarer. OK.
Virksomheden udfører rengøringsprøver før opstart, både ATP og Lm. Set dokumentation for Lm prøver udtaget
inden opstart. Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser, at der derudover udtages Lm miljø-prøver efter min.
2 timers produktion. Henvist til tilgængelig information på www.fvst.dk, Alt-om-Listeria
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret Lokaler og udstyr, vedligehold. I ovnrum kontrolleret overligger samt
endevæg uden anmærkninger. Set virksomhedens vedligeholdsplan med plan for udbedring af
vedligeholdspunkter, herunder plan for flapdør. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret Risikoanalyse. Virksomhedens risikoanalyse udpeger ingen CCP.
Relevante procestrin udpeges som OPRP. OK. Kontrolleret risikoanalyse, modtagekontrol med angivelse af
kritiske grænser, dokumentation og frekvens samt korrigerende handlinger og verifikationsmetode. OK.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret Sporbarheds- og oprindelsesmærkning, stikprøvevis kontrol af
kødråvarer i råvarekøl. OK.
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