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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:

Klovborg

Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
Storegade 70

hænderne. Kontrolleret virksomhedens indretning og forhold

8765 Klovborg

omkring placering af toilet. Gennemgået tegninger af

69980015

kommende personalefaciliteter på 1. sal, herunder vejledt om

6203

etablering af forrum til personaletoiletter i
omklædningsrummene. Ingen bemærkninger hertil.
1

Kontrolleret pakning af oste samt håndtering og opbevaring af
afskær beregnet til fødevarer. Følgende er konstateret:

1

Vaskemaskine og tørretumbler er anbragt i indgangsområde til

1

pakkeri, indtil tøjvask varetages af eksternt firma. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om at flytte
vaskemaskine og tørretumbler fra indgangsområde eller

1

etablere en dør mellem indgangsområde og pakkerilokalet.

1

Kontrolleret opbevaring af færdigpakkede oste. Virksomheden
er opmærksom på opmærkning af kasserede oste på
færdigvarelageret. Kontrolleret opbevaring af rene og urene
ostekasser samt emballage. Ingen bemærkninger hertil.
Hygiejne: Vedligeholdelse:
Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Pakkeri,
mellemgange, kassevaskeri, emballagelager, lokale til rene og
urene ostekasser, færdigvarekølerum, udlevering/modtagerum
samt personaletoiletter. Gennemgået dokumentation for de 2
seneste bygningsgennemgange, herunder fastsættelse af frister
for udbedringer. Ingen bemærkninger hertil.
Virksomhedens egenkontrol:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
risikoanalyse, herunder HACCP-plan.

X

X

Godkendelser m.v.:
Kontrolleret egenkontrol for eksportaktiviteter. Set
dokumentation for anvendelse af etiketter og leverede
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2 timer 30 min.
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mængder ved eksport til New Zealand og Australien i perioden april-juni 2019. Udarbejdelse af certifikater ved
afsendelse til tredjelande varetages af mejeriet. Gennemgået procedurer for sikring af overensstemmelse
mellem oplysninger på certifikat og det afsendte parti. Ingen bemærkninger hertil.
Særlige mærkningsordninger:
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår (modtagekontrol/transport,
regnskab, krydskontrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, pakning, mærkning, transport,
opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger. Optalt stikprøvevist kasser med økologisk Samsø-ost på
færdigvarelager og kontrolleret at mængde stemmer med løbende regnskab. Kontrolleret dokumentation for
modtagelse af økologisk Samsø-oste i uge 34 2019. Udtaget levering fra mejeri af økologiske oste modtaget d.
23.08.2019 til krydskontrol. Ingen bemærkninger hertil.
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