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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Tistrup Mejeri

uden anmærkninger:

Vardevej 31

* Hygiejne og husorden under produktion i osteri og ved

6862 Tistrup

saltlager

25313763

* Hygiejne og husorden under oplagring af oste på gærings-,

M233

modnings- og tørlager samt i affineringscenter
* Husorden i herreomklædning
1

* Arbejdsgang ved modtagelse af mælk

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:

1

Skummesal, osteri, saltlage, viskerum, ostelagre, pakkeri og
affineringscenter herunder stilprøvevis rengøring af maskiner
og høj rengøring.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

1

lokaler: Sukmmesal, osteri, ostelagre samt affineringscenter.

1

Ingen anmærkninger. Set dokumentation for kalibrering af
PT-100 følere fra januar 2019. OK

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger:
* Risikoanalyse og HACCP-plan for termiserede oste
* Dokumentation for verifikation af varmebehandling i uge 2,
analyse for fravær af coli i mælkeprøve
* Dokumentation for CCP, tid og temperatur i mikromejeri fra
uge 10
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed
stikprøvevist på følgende fødevarer: Økologisk mælk, rug og
varer sendt til Taulov. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Stikprøvevis kontrol af brug af
identifikationsmærke gav ikke anledning til bemærkninger.
Særlige mærkningsordninger: * Recept på og sammensætning
af økologisk ost
* Mærkning med økologisk herunder krav til brug af EU-logo og

X

Ø-mærket
* Mærkning med kodenummer for økologikontrolmyndigheden
Følgende er kontrolleret uden bemærkninger:
11-03-2019

4 timer 30 min.

Kontrolrapport
Arla Foods Amba

Tistrup Mejeri
Vardevej 31
6862 Tistrup
25313763
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* Modtagekontrol af økologiske råvarer
* Opbevaring af økologiske råvarer
* Dokumentation for rengøring inden økologisk produktion
* Arbejdsgang ved økologisk produktion
* Opbevaring af økologiske færdigvarer
* At økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter
* Virksomheden følger økologirapportens procedurer
* Balanceopgørelse over råvarer, mellemvarer og færdigvarer for XXX
* Stikprøvevis kontrol af faktura ved salg/afsendelse af økologiske produkter
* Bagvedliggende dokumentation for køb/modtagelse af mælk i uge 2/2019 samt på produktionen mandag i uge
3
* Arbejdsgang ved fysisk lageropgørelse af økologiske råvarer
* Dokumentation for fravær af GMO i ikke økologiske ingredienser
* Stikprøvevis dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne råvarer
Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
* Virksomhedens procedurer for anvendelse af natriumnitrit og calciumclorid
* Arbejdsgang for test af kultur
* Anvendte tilsætningsstoffer, kulturer m.v.
Kemiske forureninger: Set dokumentation for fravær af aflatoxin m.v. i seneste læs af rug til lagring af ost. OK

11-03-2019

