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kontrollen er foretaget med ud-gangspunkt i, at virksomheden
er tredjepartscertificeret. Denne kontrol er gennemført med
Vestre Kirkevej 13

gennemgang af de seneste auditrapporter fra

4000 Roskilde

certificeringsorgan af 15. januar 2018 samt 24. januar 2019.

42155918

Der er på den baggrund ikke foretaget yderligere kontrol af

886

følgende kontrolemner: Personlig hygiejne,
tilbagetrækningskontrol, vand, mikrobiologiske kriterier hvad
1

angår produktprøver, vedligeholdelse, skadedyr, HACCP plan,

1

HACCP uddannelse, hygiejneuddannelse og sporbarhed.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Indpakning og emballering.
Kontrolleret opbevaringsforhold for over og under folie til
indpakning af slicede postej produkter. Gennemgået
opbevaring og aftagning og påtagning, ved dagens afslutning
samt start, og opbevaring under rengøring. Ingen

1

anmærkninger.
Mikrobiologiske kriterier. Gennemgået virksomhedens
miljøprøver for listeria i 2018 og til dags dato. Set oversigt på
excel ark med angivelse af område og resultat, samt
stikprøvekontrolleret fysisk mappe med analyseresultaterne.

1

Gennemgået virksomhedens håndtering af og opfølgning på
afvigelser. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af udstyr mv., som kommer i
kontakt med fødevarer, herunder genbrugsemballage.
Gennemgået virksomhedens mundtlige redegørelse for
rengøring, herunder ansættelse af rengøringsfirma, opfølgning
og kontrol med disses rengøring, daglig visuel kontrol inden
opstart, samt oplysning om at der skiftes mellem 2
desinfektionsmidler. Stikprøvekontrolleret visuelle
rengøringsniveau under produktion i højhygiejne lokalet. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: ID mærkning. Kontrolleret virksomhedens
mærkning med ID mærke på Gottfreds pastej. Ingen

X

anmærkninger.
3. partscertificering. Kontrol af virksomhedens certifikat,
område og gyldighedsperiode. Ingen anmærkninger. Det
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vurderes at mærkningsregler ikke kontrolleres af certificeringsorganet og der vil blive fremsendt en opdateret
registreringsskrivelse, hvor dette fremgår.
Emballage m.v.: Fødevarekontaktmaterialer. Kontrol af udvalgte kontaktmaterialer set under lokale gennemgang
i høj hygiejne lokalet under pakning af slicede postejer: Over og under folie til "Gottfreds pastej" samt blå
handsker benyttet i produktionen og blå transportbånd. Set overenstemmelseserklæringer på disse, for foliens
vedkommende er det et skema virksomhedens selv har udformet og bedt leverandør udfylde og underskrive.
For disses vedkommende spørges om fødevaretyper men ikke eventuelle begrænsninger i brug fx tid og
temperatur. Vurderes mindre væsentligt da der er tale om køle temperaturer. Virksomheden er vejledt om at der
skal være kendskab til om der er eventuelle anvendelsesbegrænsninger. Der henvises ikke til overholdelse af
GMP forordning 2023/2006 for folierne, også vejledt om krav til at denne forordning overholdes. For
transportbånd og handsker er set leverandørs egne erklæringer. For transportbånd henvises dog ikke til
plastforordning 10/2011, da de er dateret i 2009. Virksomheden er vejledt om at
overensstemmelseserklæringen på de transportbånd er forældet og ikke oplyser om nyeste forordningskrav
overholdes. Vurderet som bagatelagtig overtrædelse grundet sparsom brug af disse bånd overordnet set.
Virksomheden er vejledt om at tænke på alle materialer med fødevarekontakt, herunder stål, fx. bordoverflader,
samt stålwires der slicer produkter. Ingen anmærkninger.
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