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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
- Indpakning og emballering: Overværet detailpakning af bulk
Kværsgade 18

varer i pakkeri. Anvendelse af forskellige plastbakker blev

6300 Gråsten

forklaret. Opbevaring af indpakkede varer set på kølelager.

26050790

- Personlig hygiejne: Kontrolleret at alle medarbejder i

5001

produktion og pakkeri bærer beskyttelses beklædning samt en
gangs handsker.
1
1

Hygiejne: Rengøring:
- Rengøring af lokaler og udstyr, som ikke kommer i kontakt

1

med fødevarer: Gennemgået produktions-, pakke-, og
lagerlokaler for tilfredsstillende rengørings stand.
- Rengøring af udstyr mv., som kommer i kontakt med

1

fødevarer: Kontrolleret stikprøvevis udstyr til opskæring inden

1

ibrugtagning (knive, brynjehandsker, maskiner i pølsemageri)
og inventar i pakkeri (borde, vægte, transport beholdere).
Virksomhedens egenkontrol:

1

- CCP´er, overvågning, verifikation: Dokumentation for
regelmæssige registreringer per recept samt kontrol af samme
igennem QA blev fremvist.
Mærkning og information:
- Allergenmærkning: Kontrolleret etiketter af færdigpakkede
kødprodukter (leverpostej, spegepølse, røget andebryst).
Konstateret at der var anført en allergen ingrediens (fløde),
men den var ikke fremhævet. Forholdet vurderes som en
bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden tilbageholdte
varen i egen butik for at rette fejlen omgående.
- Anprisninger: Kontrolleret om der er ernæringsanprisninger
påført færdigpakkede varer.
Følgende er konstateret: Et produkt med nyt etikette design
(Forårskylling) blev anprist med ordlyd "naturligt proteinrig".

X

Mens ordet "naturligt" ikke betragtes som en
ernæringsanprisning, når en fødevare fremstår uden ændring
af dennes naturlige sammensætning, skal ordet "proteinrig"
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sidestilles med "høj proteinindhold". Dette er en ernæringsanprisning og må således kun anvendes, hvis den
opfylder de desangående krav i bilag I til anprisningsforordningen. Virksomheden ville omgående rette det nye
design.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
- Næringsdeklaration: Gennemgået flere eksempler på forskellige færdigvarer. Vejledt konkret om at angivelse af
f.e. et næringsstof udløser anvendelse af den lovpligtige næringsdeklaration også i de tilfælde, hvor det ikke
handler om en sammensat vare.
- Sporbarhed: Virksomheden fremviste 2 eksempler på tilbage sporing af et produceret batch til leverandørens
indgåede batch.
Godkendelser m.v.:
- Autorisation: Kontrolleret at virksomhedens autorisation er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Tilsætningsstoffer m.v.:
- Tilsætningsstoffer: Kontrolleret mængdeberegning af nitrit i forskellige recepter. Sammenholdt recept med
produktionsrapport og beregning af tilsat mængde nitrit med udgang i en 0,5%-blanding af nitrit og salt.

Kontrollen gav ikke anledning til anmærkninger.
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