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Kontrolbesøget sker bl.a. på baggrund af en klage-henvendelse
- udleveret tillægsside. Udleveret blanket om retssikkerhed.
Havnevej 32

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

4591 Føllenslev

uden anmærkninger: Gode arbejdsgange for hygiejne under

42155918

produktion af salater i blanderiet, herunder afdækning og
sikring imod fremmedlegemer, opbevaringstid for
færdigblandede salater opbevaret i blanderiet inden pakning
1

samme dag og opbevaring af færdigblandede salater i vemag

1

vogne på kølelager (bufferlager) herunder foretaget interview
af produktionspersonale om gode arbejdsgangene. Kontrolleret

1

virksomheden begrundelse for at øge holdbarheden for
mayonniasesalater (længere bufferperiode inden pakning)

1

herunder hvilke tiltag virksomheden har taget i brug for at sikre

1

fødevaresikkerheden. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Arbejdsgange for rengøring af følgende
lokaler/udstyr: råvarelager, mellemvarelager,
udpakningsrum/natmellemvarelager, generelt i blanderiet ved
blandekar, på og under platform til fylde/pakkemaskiner i hvid
zone og pakkeområdet i grå zone. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
mikrobiologiske risikoanalyse af køle/fryse råvare
opbevaringslagre, samt færdigvarelagre, herunder valg af
konsekvens og sandsynlig med begrundelser, forbyggende
forstaltninger og udpegning som PRP samt kontrolleret flow og
procesbeskrivelse med fastsættelse af temperaturkrav,
overvågning af de fastlagte intervaller samt kontrol med at
temperaturkravene overholdes. Virksomheden har valgt at
styre opbevaring af varmebehandlede nedkølede
letfordærvelige fødevarer fx kogt skinke, hønse-, kyllingekød,
med kølekrav som en god arbejdsgang (PRP) og ikke som et
kritisk kontrolpunkt (CCP), selvom virksomheden i praksis

X

håndterer risikoen som et CCP ved at have både styrende
foranstaltninger, skriftlige procedurer og dokumenterer i
praksis. Medtaget risikoanalysen. Vejledt generelt om regler for
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4 timer 30 min.
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HACCP-principperne.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt
instrueret i håndtering af fødevare - interviewet personale, der er ansat i blanderiet og i pakkeriet.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning med: "bedst før-dato",
"lotnr." og frivillig mærkning med "pakkedato" på færdigpakkede fødevarer (bearnaisesauce, kylling-bacon salat,
peberrodssalat). Følgende er konstateret: kylling-bacon salat, produceret som lønproduktion for anden
virksomhed, mærkes med fremstillingsdato jf. lønkrav, dog har virksomheden ikke i praksis mulighed for at vælge
fremstillingsdato, hvorfor det er pakkedatoen, der trykkes på etiketten. På tilsynet var kylling - bacon salat
fremstilles 8 dage før salaten blev pakket, men blev påtrykt pakkedato. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse af vildledningsreglerne, idet virksomheden
generelt ikke anvender frivillig mærkning med produktionsdato og det kan ikke udelukkes at bægre med salater
pakkes samme dag som de produceres. Vejledt generelt om regler for frivillig mærkning med
produktions/fremstillingsdato ift. pakkedato.
Medtaget pose til ægte mayonnaise til yderligere kontrol.
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