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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: På tilsynstidspunktet var
den eneste fødevareaktivitet pakning af chondroitinsulfat.
H E Bluhmes Vej 63

Gennemgået følgende:

6700 Esbjerg

Hygiejne efter produktion i modtagelse, fryserum, hakkerum,

32834825

omklædning, varmebehandlingsrum, pakkeafdeling og

6146

færdigvarelager.
Personlig hygiejne:
1

Set opbevaring af ren arbejdsbeklædning og

1

omklædningsfaciliteter/håndvaskefaciliteter ved indgang og til

1

pakkeafdeling.

1

Råvarer
* Set dokumentation for at der er anvendt råvarer med

1

fødevarestatus til den seneste produktion af chondroitinsulfat
med fødevarestatus.
* set at der er foretaget mængderegnskab med råvarer (
modtagelse ) og anvendt til produktion ( hakning )
Hygiejne: Rengøring: Gennemgået følgende uden

1

anmærkninger:

1

Rengøring før skifte mellem biproduktproduktion og
fødevareproduktion.
* set dokumentation for visuel rengøringskontrol og
skyllevandskontrol (carbazol ) inden opstart af den seneste
fødevareproduktion.
* set rengøringsstandard i pakkeafdeling mellem 2 pakkedage
af fødevareproduktion.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Gennemgået følgende uden
anmærkninger:
* arbejdsgange for sikring af vedligeholdelse af bygninger og
udstyr gennemgået med medarbejder.
* set vedligeholdelse af omklædning, modtagelse, hakkerum,
varmebehandlingsområde, kølerum, pakkerum og
færdigvarelager.

X

Kalibrering af måleudstyr.
* set stikprøvevis procedurer for kalibrering af termometre og
flowmetre.
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H E Bluhmes Vej 63
6700 Esbjerg
32834825
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Skadedyrssikring
* set at yderporte er lukkede og slutter tæt.
Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået følgende uden anmærkninger:
Verifikation.
* set referat fra det seneste GMP ( HACCP ) møde
* stikprøvevis set og gennemgået afvigerapporter og klager siden sidste tilsyn.
* set matrix/skemaer for revidering af risikoanalyse og HACCP plan.
Uddannelse i hygiejne: Uddannelse af medarbejdere (HACCP ):
* HACCP baggrund hos 2 nye medarbejdere i kavalitetsafdelingen.
Tilsætningsstoffer m.v.: Gennemgået følgende uden anmærkninger:
Tilsætningsstoffer:
Virksomheden oplyser at den ikke anvender tilsætningsstoffer i sine produkter.
Tekniske hjælpestoffer.
Set analyserapporter fra de seneste 5 produktioner af fødevarer for rester af mulige ekstraktionsmidler.
Kemiske forureninger: Visse forureninger.
* Gennemgået arbejdsgange til sikring mod for højt indehold af tungmetaller ( krav til leverandører ) samt
analyserapporter for tungmetaller i de seneste 5 produktioner.
Emballage m.v.: Virksomheden oplyser, at den ikke har taget nye indpakningsmaterialer i brug det seneste år.
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