AABENRAA FRYSEHUS A/S
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
- Animalske biprodukter: Virksomheden oplyser at der ikke
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håndteres ABP og affald afhentes igennem dagrenovation.
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- Fremmedlegemer: Gennemgået virksomhedens arbejdsgang

36316519

for at kontrollere fravær af fremmedlegemer, herunder mulig

190

forurening af kartonnerede produkter igennem anvendelse af
træpaller.
1

- Hygiejne under produktion eller oplagring: Kontrolleret

1

anvendelse af kølerum 1 (oplagring af kartonneret oksekød

1

under modning) og køl 2 (ikke i brug til opbevaring af

1

fødevarer). Vejledt konkret om at køl 2 p.t. ikke opfylder
forudsætninger til opbevaring af fødevarer grundet flere skader

1

ved loft og vægge. Kontrolleret 2 frostlokaler for

1

tilfredsstillende frihed for tilisning / snedannelse. Set

1

beskadigede varer anbragt på dertil beregnet palle
(farveopmærkning for tilbageholdte varer).
- Salmonella, eksport (Sverige/Finland): Set lokale og
proceduren for udtagelse af prøver. Der er ikke foretaget
ændringer siden seneste kontrol.

1
Hygiejne: Rengøring:
- Rengøring af lokaler, udstyr m.v. som ikke kommer i kontakt
med fødevarer: Kontrolleret at daglig kontrol med rengøring er
dokumenteret.
Hygiejne: Vedligeholdelse:
- Lokaler og udstyr, vedligeholdelse: Arbejdsgang for løbende
kontrol med status gennemgået. Vejledt konkret om at
resultater og vurdering af fund af månedlig gennemgang skal
kunne danne grundlag for vurdering af inspektionsfrekvenser.
Virksomhedens egenkontrol:
X

- CCP'er: Virksomheden har ikke udpeget CCP´er.
Uddannelse i hygiejne:
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3 timer 15 min.
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- HACCP uddannelse: Den egenkontrolansvarlige har mangeårig erfaring i branchen og oplyser at tidligere have
været på et HACCP kursus.
Mærkning og information:
- Sporbarhed: Gennemgået et eksempel af en eksporteret animalsk vare, som kunne følges fra
indgangsregistrering via ordre til udgangsregistrering samt eksport certifikat.
Godkendelser m.v.:
- Autorisation og godkendelser herunder risikooplysninger: Der er ikke konstateret ændringer i forhold til de
aktuelle aktiviteter jf. autorisationsskrivelsen.
- Adskillelse og sporbarhed, dyreart og eksportstatus: Virksomheden kunne fremvise indgangsbelæg i form af
indenrigserklæringer med attestation af status til videreførelse ved eksport.
- Eksport til Taiwan: Set proceduren for håndtering af certifikater ved eksport til Taiwan.
- Eksport til Mexico: Virksomheden har ikke haft aktiviteten. Der vil blive udarbejdet egenkontrolprocedurer til
det, da virksomheden er godkendt til eksport af kødvarer til Mexico.
- Eksport til Rusland: Virksomheden har eftersendt udarbejdet tjekliste for 2019.
Emballage m.v.:
- Materialer og genstande: Virksomheden har ikke anvendt FKM men ville anvende fødevaregodkendte
plastposer, hvis der ved beskadigelse af indpakningen opstår behov for beskyttelse af varen. Vejledt generelt om
at plastmaterialer til fødevarekontakt skal være dækket af en overensstemmelses erklæring.

Kontrollen gav ikke anledning til anmærkninger.

20-03-2019

