Jensens Foods A/S

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret Forurening af
slagtekroppe/fersk kød. Virksomheden modtager
Energivej 5

vakuumpakket fersk kød. I forbindelse med rundgang

7600 Struer

kontrolleret modtage- og køleopbevaringsforhold uden

18455595

anmærkninger. Overværet udpakning og håndtering af fersk

849

kød til produktion, herunder kontrolleret hensigtsmæssigt
indretning over zoner med åbne produkter samt
1

medarbejderpåklædning ifølge virksomhedens hygiejneregler.

1

Ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret krav til råvare, indretning kød/kødprodukter.

1

Kontrolleret fremadskridende flow, mulighed for adskillelse,
hygiejne faciliteter mv. svarende til krav for produktion af
kødprodukter. Ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret virksomhedens skriftlige egenkontrolprocedurer

1

vedrørende personlig hygiejne, helbred og husorden.
Sammenholdt regelsæt med medarbejders påklædning ved
arbejde i opskæring uden anmærkninger. I forbindelse med
rundgang fra modtagelse til udlæsning konstateret organiseret

1

husorden i både lokaler i aktivt brug, i lager og
opmagasineringslokaler. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret Returnering. Forekommer ikke i praksis.
Virksomhedens skriftlige modtagekontrolprocedurer beskriver
kontrolpunkter for alle modtagelser, herunder
temperaturkontrol, inspektion for intaktemballage,
skadedyrskontrol mv. OK. Virksomheden vil herudover ved en
evt. returnering kræve dokumentation for at kølekæden ikke
har været brudt. OK. Virksomheden oplyser, at procedurerne
opdateres. OK.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringsstandard. I
forbindelse med rundgang kontrolleret rengøringsstandard af
lokaler i aktivt brug, lagre og opmagasineringslokaler. Ingen
anmærkninger.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret Indretning, struktur og
udstyr opskæringslokale. OK. Virksomheden er i proces med
almindeligt, løbende vedligehold af overliggende
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3 timer 40 min.
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konstruktioner: reol-vanger+ kølerør i kølerum, kølerør + sakseløfter i udpak, rusten drypbakke i forrum til
kassevasker. Set nyrenoveret loft i pakkeriet samt nyetablerede flapdør. OK.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret Risikoanalyse, kemiske forureninger. Kontrolleret risikoanalyse, råvarer
- hormoner, miljøforureninger (ex. dioxin), tungmetaller, mykotoxiner, pesticider, procesforureninger. For
importvarer stilles krav om datablade og analysedokumentation. OK. Vejledt om opdatering af risikoanalyse, så
denne forholder sig til alle ovenstående risici både for tredjelandsvarer og for DK/EU, herunder
argumentation/dokumentation for, hvis risiciene vurderes ikke relevante.
Mærkning og information: Kontrolleret Næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer. Kontrolleret rækkefølge
Pulled Pork uden anmærkninger.
Kontrolleret Oprindelsesmærkning, svin, fjerkræ og får. Virksomhedens færdigprodukter med svin/fjerkræ/lam
er uden oprindelsesmærkning. Ingen anmærkninger, da færdigprodukterne falder uden for KN-koderne
0203,0204 samt 0207. De er dermed ikke omfattet af krav om forbrugerinformation om kødets oprindelse. OK.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret Autorisation&Godkendelser. Kontrolleret igangværende fødevareaktiviteter
uden anmærkninger. Autorisationen findes dækkende for virksomhedens igangværende aktiviteter. Vejledt om
anmeldelse af væsentlige ændringer via anmeldelsesblanketten på www.fvst.dk
Kemiske forureninger: Kontrolleret Visse forureninger. Kontrolleret risikoanalyse, se ovenfor. Ingen
anmærkninger. Myndighedsprøver ved CKLprojekter.

29-11-2018

