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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
- Hygiejne under produktion eller oplagring: Fulgt op på
Transitvej 8

indskærpelsen fra seneste kontrol. Virksomheden redegjorte

6330 Padborg

for tiltag, herunder ændring i medarbejderstab, tilpasning af

43718711

flow, og overvågning af genindpaknings aktiviteten.

179

Gennemgået dele af frostlagre for muligheder for hygiejnisk
håndtering (pladsforhold, funktion af porte og kølemaskiner,
1

adskillelse, emballering).

1

- Affaldshåndtering / animalske biprodukter: Kontrolleret at der

1

er udarbejdet tilstrækkelige procedurer til håndtering af affald

1

til dagrenovation samt ved behov bestilling af afhentning til

1

godkendt forbrændingsanlæg.

1
1

Hygiejne: Rengøring:

1

- Periodisk rengøring: Effekt af renholdelse kontrolleret ved
stikprøvevis kontrol i udvalgte områder. Set oversigt over
frekvenser og revurdering af frekvens efter konstatering af god
effekt.
- Transportmidler: Tilrettelæggelse af tjek af transportbilernes

1

renhed blev fremvist.
Hygiejne: Vedligeholdelse:
- Lokaler og udstyr, vedligeholdelse: Procedurer for
regelmæssig kontrol fandtes beskrevet. Dokumentation af
resultater med planlægning og afslutning af opgaver fremgik af
oversigt fra teknisk afdeling. Afvigelser med hygiejne relevans
var håndteret med afvigelses rapporter. Eksempel set.
- Sikring mod skadedyr: Programmet er baseret på
regelmæssige gennemgange samt inspektioner fra
kontraktfirma. Inspektionsresultater samt kvittering for
modtagelse blev fremvist.
- Transportmidler, vedligeholdelse og ATP-godkendelse: Kontrol

X

med eksterne biler fremgik af dokumentation ved læsning. Der
er ikke konstateret manglende gyldig ATP godkendelse i lang
tid.
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Virksomhedens egenkontrol:
- Dokumentation for risikoanalyse og HACCP-plan: Programmet har ikke været ændret siden seneste kontrol og
var tilpasset til indpaknings aktivitet, hvor frostvarer forbliver frossen. Risikoanalysen er bygget på L&F´s
materiale, der er ikke udpeget CCP´er.
- Tilbagetrækning: Der er ikke foretaget ændringer i det bestående program.
Offentliggørelse af kontrolrapport:
- De seneste 4 rapporter fandtes på virksomhedens hjemmeside i form af link til findsmiley.dk.
Uddannelse i hygiejne:
- HACCP uddannelse: Medarbejderne i HACCP team har deltaget i eksterne kurser, ajourføring er planlagt.
- Hygiejneuddannelse: Procedure for opgaverelateret uddannelse gennemgået. Alle medarbejder afkræves årlig
helbredserklæring og figurerer i kompetence matrix i henhold til opgavespecifik oplæring.
Mærkning og information:
- Sporbarhed: Kontrolleret at varer på lager er mærket med oplysninger for at kunne spore dem tilbage til
afsender.
- Oprindelsesmærkning animalske varer: Kontrolleret stikprøvevis at lagervarer er forsynet med ID-mærke ,
dyreart, og produktionsvirksomhed.
- Mærkning: Set at modtagekontrollen omfatter kontrol af mærkning af varer med etiketter til sikring af batchvis
identifikation.
Godkendelser m.v.:
- Autorisation ifht. aktiviteter: Endelig autorisation for indfrysning, frostlagring, og genindpakning af frostvarer
er tildelt d.d.
- Registreringer, godkendelser: Der er ikke konstateret registreringer som er i konflikt med virksomhedens
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autorisation.
- Identifikationsmærkning: Virksomheden anvender ID-mærker ved genindpakning. Der er krav om forseglende
mærkning for den anvendte produktkategori (spiselige slagtebiprodukter, her drøvtyggermaver til
videreforarbejdning).
- Samhandel: Kontrolleret virksomhedens registrering som modtagevirksomhed for samhandlede animalske
varer. Løbende registreringer ved modtagelse har været kontrolleret i sammenhæng med kanaliseret transport.
- Eksport: Kontrolleret og ajourført registrering til eksport til særlige 3.lande jf. Fødevarestyrelsens offentlige
lister.
- Adskillelse og sporbarhed, dyreart og eksportstatus, samt
- Eksport til Canada,
- Eksport til Japan,
- Eksport til Mexico, Rusland og Sydkorea,
- Eksport til Singapore, kødprodukter,
- og Eksport til Taiwan er styret igennem løbende og partispecifikke indenrigserklæringer og eksportør
erklæringer med specifikke angivelser for varernes status samt de dertil forskrevne eksport certifikater.
Emballage m.v.:
- Materialer og genstande: Kontrolleret at de til genindpakning af frostvarer er egnet til formålet, samt at disse
materialer kan spores tilbage til leverandør or er ledsaget af en overensstemmelses erklæring.

Kontrollen gav ikke anledning til anmærkninger.
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