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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
- Hygiejne under produktion: Kontrolleret virksomhedens
Transitvej 8

procedure for hygiejnisk produktions flow og adskillelse af

6330 Padborg

aktiviteter.

43718711

Det indskærpes at fødevarer skal beskyttes mod forurening.

179

Følgende er konstateret: Ved udslåning af frosne fødevarer
(fersk kød) fra coatede kartoner og efterfølgende stabling af de
2

uindpakkede frosne blokke blev virksomhedens

1

hygiejneprocedure ikke fulgt. Medarbejderne anvendte truck,

1

fjernede yderplast wrappning fra pallen, håndterede både

1

kartonerne, det ferske kød, værktøj (her brækjern), samt
stålbord til placering af kartoner og værktøj uden
mellemliggende vask af hænder eller de til alle opgaver
anvendte gummihandsker.

1

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Instruktion af

1

medarbejderne har ikke haft den fornødne effekt og ville blive
intensiveret omgående.
Efter gennemført instruktion blev en delvis forbedring af
håndteringen konstateret. Virksomheden ville gennemgå
proceduren og undersøge muligheder for en mere
anvendelsesvenlig håndtering.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på fremsendte
retssikkerhedsblanket.
- Temperatur, produkter: Kontrolleret uden anmærkninger at
proceduren for genindpakning af frosset fersk kød sikrer
produkternes frost temperatur idet der kun hentes én palle til
genindpakning ad gangen.
Følgende er konstateret: Arbejdsrummets køleanlæg var ikke
startet ved opstart, men blev tændt under besøget.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

X
Hygiejne: Rengøring:
- Rengøring af lokaler, udstyr m.v. som ikke kommer i kontakt
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med fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Køregange samt et udvalg af frostlagre.
Hygiejne: Vedligeholdelse:
- Indretning (struktur og udstyr): Kontrolleret byggemæssige stand af frostlagre 2,3,10,11,og 12.
Følgende er konstateret: Ved enkelte porte ind til frostlagre var karmene såpas påkørte, at der var opstået huller,
delvis med blottelse af isoleringen. Virksomheden har noteret skaderne til reparation.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol:
- Risikoanalyse og HACCP plan: Der er ikke foretaget ændringer siden seneste kontrol.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens procedure til genindpakning af fersk kød. Set
oversigt over emner som har været auditeret internt i 2019 samt plan for næste intern auditering.
Godkendelser m.v.:
- Autorisation: Kontrolleret forudsætningerne for den betingede autorisation af den 07-05-2019. Grundet de
ikke fuldt implementerede procedurer til genindpakning og emballering forlænges den betingede autorisation
med 3 måneder. Fødevareenheden vil senest den 07-11-2019 gennemføre et autorisationsbesøg som det
fremgår af den særskilt tilsendte nye skrivelse om betinget autorisation. Ingen anmærkninger.

- Import: Kontrolleret modtagelsesdokumentation for kanaliseret transport af konsumvare fra USA. Set
modtageskemaet med angivelse af forsendelsens oplysninger (dato, segl-nr., container nr., CVEDP) og at der er
taget et billede samt hvem det er sendt til. Plomben kunne ikke udleveres, da den medarbejder, som havde
foretaget afplomberingen, er på ferie og havde ikke adgang til den aflåste plombekasse. Virksomheden melder
tilbage så snart medarbejderen er mødt på arbejde igen. Ingen anmærkninger.
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Særlige mærkningsordninger:
- Økologi: Gennemgået frostlagere som fremover kan blive anvendt til opbevaring af fuldt emballerede frosne
økologiske fødevarer. Økologirapport med vilkår for opbevaring af økologiske fødevarer tilgår med særlig
skrivelse. Ingen anmærkninger.
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