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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
oste under modning og procedurer for varmebehandling og
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hygiejnisk overførsel af mælk fra et udstyr til et andet. Ingen
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anmærkninger. Ydet konkret vejledning om løsningsforslag
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vedr. beskyttelse af fødevarer i tilfælde af kondensdannelse.
Kontrolleret at virksomheden sikrer behandling af animalske
biprodukter i overensstemmelse med krav i
1

biproduktforordningen i form af en pH sænkning. Ingen
anmærkninger.

1

Kontrolleret virksomhedenes arbejdsgange mht hygiejnisk

1

håndtering af vallen. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret analyser af vallen. Følgende er konstateret:
Virksomheden har ved analyser i nogle tilfælde fundet
overskridelser af enterobakterier i vallen. Det betragtes som en

1

bagatelagtig overtrædelse. Ydet konkret vejledning om
løsningsforslag i forbindelse med prøvetagning.
Kontrolleret at vallen er mærket med "ikke til konsum" under
oplagring. Ingen anmærkninger. Ydet generel vejledning om

1

mærkning af animalske biprodukter under transport og
oplagring, herunder er informeret om mælkenotatet på fvst.dk.
Ydet generel vejledning om krav til sporbarhed af vallen herunder er fremvist eksempel på handelsdokument til brug
ved leverance til andre aftagere.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret indretning af mejeriet.
Ingen anmærkninger. Ydet konkret vejledning om
løsningsforslag vedr. indretning af forrum til toilet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Dokumentation for udført egenkontrol i
forbindelse med pasteurisering af mælk og fløde for oktober og
november 2018.
Følgende er kontrolleret: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder HACCP-plan. Følgende er konstateret: Virksomheden

X

har beskrevet de fysiske og kemiske farer i overordnet form,
men der er ikke beskrevet noget omkring mikrobiologiske farer.
Forholdet betragtes som en bagatelagtig overtrædelse.
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Virksomheden oplyser at man har baseret sig på den tidligere mejeribrancekode, og at man vil opdatere
risikoanalysen med alle tre typer farer. Ydet generel vejledning om udarbejdelse af haccp-baseret risikoanalyse,
herunder at der findes information på fvst. dk.
Kontrolleret virksomhedens plan for verifikation mht. L. monocytogenes i produkter og i miljøet samt prøveplan
for proceshygiejnekriterierne for yoghurt og oste. Ingen anmærkninger. Ydet konkret vejledning om forslag til
prioritering mellem de forskellige produkters prøvetagningsfrekvens afhængig af risikoen for vækst af L.
monocytogenes. Ydet vejledning om information vedr. prøvetagning mv på "Alt om listeria" på fvst.dk.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter i forhold til autorisation og evt. registreringer. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret anvendelse af id- mærke på færdigpakkede fødevarer. Ingen anmærkninger. Ydet generel vejledning
om mærkning med id-mærke på yderemballage.
Kemiske forureninger: Kontolleret analyseresultater for syrningshæmmere i fåremælk - herunder frekvens og
resultat. Ingen anmærkninger
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