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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret Hygiejne under
produktion. Gået flow fra ind flow af råvarer til opsækning i
Borupvej 11

pakkeri. OK. Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring
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af hænder. OK. Kontrolleret hygiejnisk håndtering og transport
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af råvarer i lukkede rørsystemer. OK. Kontrolleret
virksomhedens plan for konstruktioner over tromle i Flake-rum.
OK. Virksomheden oplyser, at drypbakke etableres og at
1

produktrester nedtørres inden opstart ved udslag af klap.
Kontrolleret Hygiejne under indpakning/emballering samt

1

oplagring. OK.

1

Kontrolleret Adskillelse mellem forskellige produkttyper under
oplagring uden anmærkninger. Derudover set intern

1

sporbarhedsdokumentation vedr. indhold af råvarelager,

1

placeringskode 3. OK.
Kontrolleret Personlig hygiejne og helbred. OK. Virksomheden
har udarbejdet skriftlige hygiejneregler. Rundgang i
virksomheden gav ikke anledning til anmærkninger.
Kontrolleret Modtagelse af returnerede varer. Set skriftlig
procedure vedr. returvarer. OK.

1

Kontrolleret Rengørings- og desinfektionsmidler. Kontrolleret

1

separat opbevaring, herunder korrekt mærkning samt
godkendelsesnummer på desinfektionsmiddel. OK.
Kontrolleret Varmebehandling/Nedkøling. Rå-/mellemvarer
udsættes for temperaturer over 130 gr. C med efterfølgende
nedkøling umiddelbart efter i stigerør/v. blæst.
Produktsikkerhed styres ved den lave aW. OK.
Kontrolleret Vand. Kontrolleret procedure til sikring af vand af
drikkevandskvalitet, herunder set analyserapport 28.08.2018.
OK.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret Hygiejnisk indretning.
Kontrolleret, at indretningen understøtter hygiejnisk flow. Gået
fremadskridende flow i hovedbygningen fra indløb af råvarer til

X

opsækning og lagring. OK.
Kontrolleret Lokaler, udstyr og vedligehold. I forbindelse med
rundgang konstateret, at virksomheden generelt fremstår i god
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vedligeholdsmæssig stand. OK. Virksomheden oplyser, at følgende vedligeholdes i uge 43: hulkedler i lokale
under tørrerierne, rusten pumpe til fødesnegl v. koger samt rustne overflader på pumper/udstyr i
mos/hopperum samt misfarvede streger på væg i "Konditioneringsrummet". OK. Minimum årlig
kalibrering/vedligehold af måleudstyr ved eksternt firma. OK.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret Risikoanalyse Vand af drikkevandskvalitet, fremmedlegemer samt
FKMmateriale uden anmærkninger.
Kontrolleret CCP, metaldetektion formaling flakes stikprøvevis 20.09 til 10.10 uden anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret HACCPuddannelse. Kontrolleret, at ansvarlig for udarbejdelse og vedligehold
af risikoanalyse er behørigt uddannet i HACCP. OK.
Mærkning og information: Kontrolleret Mærkning, generelle mærkningsoplysninger. OK.
Kontrolleret Mærkning, allergener. Virksomhedens produkter indeholder kun allergenet sulfit. Der leveres ingen
færdigpakkede fødevarer, udelukkende engrospakninger B2B. Set dokumentation for angivelse af sulfitindhold i
specifikation. OK.
Emballage m.v.: Kontrolleret FKM, procesudstyr. Kontrolleret at procedure jf. risikoanalysen foreskriver
indhentning af overensstemmelseserklæring ved indkøb af FKM, procesudstyr. OK. Set Deklaration of Conformity
for Jacob pipework, 304 stainless steel. OK.
Andet: Kontrolleret Andet. OK - se tillægsside.
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