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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
Fremmedlegemer:
Food Parken 4

Kontrolmetode: Egne observationer og procedure og

7900 Nykøbing M

dokumentgennemgang.

43718711

Kontrolleret procedure PR-MOR-001(modtagelse) og

4937

PR-MOR-005(udlæsning) for modtagekontrol og
udlæsningskontrol mht. fremmedlegemer.
1

Set at fremmedlegemer er med i risikovurdering under fysiske

1

risici.

1

Dokumentgennemgang af skema BL-MOR-005 fra den

1

02.07.19.

1

Kontrolleret for mulige fremmedlegemer i form af løst rust,
belægninger, løse fuger og opsprøjt på luftposer samt

1

beskadigede kartoner på virksomheden.

1

Konklusion: Ingen anmærkninger.
Rengørings- og desinfektionsmidler:
Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af
procedure og dokumentation.
Kontrolleret opbevaring af rengøringsmidler på virksomheden i
særskilt rum. Kontrolleret datablade for anvendte
rengøringsmiddel: Total Grundrens.
Kontrolleret procedure PR-MOR-016 for brug af rengørings- og
desinfektionsmidler.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Temperatur produkter:
Kontrolmetode: Procedure- og dokumentgennemgang,
”over-skulderen” tilsyn med virksomhedens repræsentant samt
egne observationer.
Kontrolleret virksomhedens procedure vedr. temperaturkontrol
i produkter og flow og henstand af produkter.

X

Procedure: PR-MOR-005, PR-MOR-001.
Gennemgang af virksomhedens dokumentation:
Modtagelse: Set dok. fra den 02.07.19.
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Indfrysning og oplagringstemperatur: Set dok. for lagertemperaturer fra den 11.06.19 og den 12.06.19.
Afsendelse: Set dokumentation fra den 02.07.19 (skema BL-MOR-022).
Temperatur validering: Virksomheden gennemgik indfrysnings og udligningsmålinger som baggrund for
tilsynsmyndighedens underskrift på certifikater der angiver centrumtemperatur /produkttemperatur på -18 G C.
”Over-skulderen” tilsyn på virksomhedens medarbejder der modtog produkter ved modtagekontrol.
Kontrolleret ved egne observationer flow og henstand af produkter på virksomheden.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Vand:
Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af procedure og dokumentation.
Kontrolleret virksomhedens procedure for vand.
Proceduren for overskridelse af grænseværdier er indskrevet i egenkontrolprogrammet.
Prøverne er udtaget af akkrediteret laboratorium: Højvang.
Der anvender ikke ”Andet vand” på virksomheden.
Der foreligger ajourført vandledningsplan for koldt vand af drikkevandskvalitet fra den 06.07.2015: Alle
indendørs rør til drikkevand, spildevand, damp, og gas skal være mærket med konventionelle farver mhp. Visuel
adskillelse (særkrav Rusland). OK.
Koldvandsrør og varmtvandsrør er opmærkede. Der er sikret mod ”blinde ender”.
Set tegninger/plan for spildevand (kloak) fra den 22.11.1985 (Ruslandskrav).OK.
Vandprøver: Udvidet kontrol :Set fra den 28.02.18.
Begrænset. Prøver: Set fra den 16.01.19 og den 06.03.19 (2 gange årligt).
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring:
Transportmidler, rengøring og desinfektion:
Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af dokumentation.
Kontrolleret at køretøjer og/eller containere, der anvendes til transport af fødevare holdes rene og i god stand,
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således at fødevarerne beskyttes mod kontaminering, og de skal om nødvendigt være udformet og konstrueret
således, at de kan rengøres på passende vis. Kontrolleret virksomhedens dokumentation for kontrol af
køretøjer/containere for den 02.07.19 og i dag.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse:
Transportmidler, vedligeholdelse og ATP-godkendelse:
Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af procedure og dokumentation.
Kontrolleret procedure for vedligeholdelse og kontrol af ATP beskrevet i procedure PR-fælles-008.
Dokumentation gennemgået: Skema BI-fælles-008 for den 02.07.19 og d.d.
Kontrol med ATP-godkendelse: Set dokumentation for april-maj og juni måned (3 x pr. måned).
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol:
Dokumentation for risikoanalyse og HACCP-plan:
Kontrolmetode: Procedure- og dokumentgennemgang.
Kontrolleret virksomhedens skriftlige HACCP-plan (underskrevet den 11.02.19) med risikoanalyse. HACCP-planen
er revurderet årligt (selv om der ingen CCP´er er). Set årlig revision fra den 17.01.19.
Set dokumentation for kalibrering af mastertermometer fra den 16.01.19 og indstikstermometer fra den
21.01.19 (udl. 22.10.19).
Indstikstermometre kalibreres 1 x pr. år og rumfølere kalibreres 1 x pr. år. Virksomhedens medarbejder
gennemgik procedure Pr-Fælles-013 for kalibrering.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport:
Visning af kontrolrapport på egen hjemmeside kontrolleret.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
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Mærkning og information:
Sporbarhed:
Kontrolmetode: Proceduregennemgang, interview af medarbejder samt egne observationer på virksomheden.
Kontrolleret intern sporbarhed på virksomheden herunder procedure i modtagelse, ved flytninger på lager, ved
afsendelse og evt. returvarer. Virksomheden laver 1 gang årligt en kontrol af sporbarhedssystemet med
massebalance.
Kontrolleret stikprøve:
Modtagelsesnummer 19050057, placeret på frostlager, ankom den 01.02.19 fra HK Scan Danmark med ordre
nummer 5080.
Set modtagelsesdokumenter.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Eksport til Rusland:
Kontrolmetode: Gennemgang af procedure og dokumentation.
Gennemgang af tjekskema til Rusland for frysehuse med kød og kødprodukter blev gennemgået under tilsynet.
Skemaet er arkiveret på egen sag.
Konklusion: Ingen anmærkninger.

Modtaget følgende plombenumre fra modtagelse af kanaliserede forsendelser og afklipning af myndighedssegl:
359245, 359249, 359250 og 356172.
Kontrolleret at CVED nummer, seglnummer og containernummer er noteres i fortegnelen.
Ingen anmærkninger.
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