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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: kontrolleret procedure for
Selleberg Specialiteter

adskillelse i mellem produkter under produktion samt

Kertemindevejen 23

opbevaring, ingen bemærkninger

5290 Marslev

Kontrolleret ventilationsforhold samt for dannelse af kondens

37158070

under produktion, ingen bemærkninger
Kontrolleret håndvaskefaciliteter samt personalets påklædning
under produktion, ingen bemærkninger.
1

Kontrolleret nedskrevne procedure for personlig hygiejne og

1

sygdom, ingen bemærkninger

1

Kontrolleret virksomhednes procedure til sikring af råvarens

2

beskaffenhed og egnethed, virksomheden foretager en visuel

1

kontrol ved varemodtagelse, ingen bemærkninger. Konkret

1

vejledning givet muligheden for at indhente leverandør

1

erklæringer.

1

Mundtlige procedure for modtagelse af retur varer
kontrolleret, ingen bemærkninger
Kontrolleret opbevaringstemperatur i frostrummet. ingen
bemærkninger
Kontrolleret virksomhedens vandforsyning, herunder at der

1

fåes vand fra offentligt vandværk og der en gang årligt
modtages analysecertifikat på vandkvaliteten fra vandværket,
ingen bemærkninger
Kontrolleret affalds håndtering og opbevaring i og udenfor
virksomheden, ingen bemærkninger
Kontrolleret virksomhednes procedure for tilbagetrækning,
ingen bemærkninger
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Produktionslokale og redskaber samt afløbs rist og grav.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Produktion
lokale, råvarelager, færdigvare lager, køle og frostrum samt

X

pakkeri.
Kontrolleret: vedligeholdelse af produktionslokalet.
Følgende er konstateret: Der er hul i gulvbelægningen med
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indsivning af vand under belægningen til følge. virksomheden oplyser at der er bestilt håndværker til udbedring
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens egenkontrolprocedurer.
Det indskærpes, at virksomheden skal indføre, iværksætte og følge faste procedurer, som er baseret på
HACCP-principperne.
Følgende er konstateret: Virksomhednes risikoanalyse, egenkontrolprogram og dokumentation er ikke i
overensstemmelse for nedkøling. Nedkøling er udpeget som ccp i risikoanalysen med en kritisk grænse der
foreskriver nedkøling fra 65 til 10 grader på under 3 timer, i virksomhednes procedure er der foreskrevet at
nedkøling af foregå inden for 8 timer og til minimum 25 grader, det er denne procedure der følges, kontrolleres
og dokumenteres en gang månedligt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får egenkontrolprogrammet revideret.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt op følgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse
og resultater for varemodtagelse, opbevaringstemperaturer, opvarmning og nedkøling i perioden august til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af
medarbejdere i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: varebetegnelse, ingredienslist,
nettovægt og holdbarhed
Følgende er konstateret: Der er ikke overensstemmelse i mellem det, deklarede sukkerindhold og den angivne
mængde af sukkerarten i næringsdeklarationeren på kirsebær sauce og kirsbærmarmelade med lakrids.
Virksomheden har redegjort for hvordan næringsdeklaration udregnes, der er en fejl i angivelse af sukkerarter
for råvaren rørsukker, fejlen blev straks rettet og vil blive rettet ved næste genoptryk af etiketter
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Følgende er konstateret: Hindbær, blomme og hyldeblomsdressing er ikke quidmærket
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomhende oplyser at varen på lageret er af en ældre produktiondato og at de nye etiketter vil bliver med
korrekt quid mærkning
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Friske grønne tomater.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
virksomheden oplyser ingen import og samhandel, ingen bemærkninger
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Sporbarhedsdokumnetation for light gold lug caps
66 RTS
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring(er) på fødevarekontaktmaterialer fra
leverandøren.
Følgende fødevarekontaktmateriale(r) er kontrolleret light gold lug caps 66 RTS.
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