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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Faciliteter til
Søvejen 10

hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Virksomhedens

7830 Vinderup

indretning og forhold omkring placering af toilet.

11794548

2726

Hygiejne: Vedligeholdelse:
Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Stort
1

råvarekølerum, produktionskøkken, kølerum til
produktionskøkkens råvarer, lokale til optøning/tumbling,

1

krydderirum, opskæringslokale med tilhørende kølerum, lokale

1

til urene kasser, hakkerum samt krydderi- og emballagelager.
Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol:

1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens

1

risikoanalyse, herunder HACCP-plan. Gennemgået procedurer
for indvendig og udvendig vedligeholdelsesgennemgang samt
dokumentation for den senest udførte gennemgang d.
15.09.2019 og opfølgning på udbedringer.
Godkendelser m.v.:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som
importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og
samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af
fødevarer fra EU og tredjelande. Kontrolleret register over
indførte kødvarer fra EU, herunder dokumentation i form af
følgeseddel for indførsel af bacon i skiver fra Polen d.
26.11.2019. Kontrolleret oprindelsesdokumentation og
grænsekontrolcertifikat ved import af oksekød fra Uruguay d.
09.10.2019. Kontrolleret opbevaring af de ovennævnte
kødvarer på råvarelageret.

X

X

Særlige mærkningsordninger:
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i
indeværende kalenderår (modtagekontrol, regnskab,
28-11-2019
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krydskontrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, forarbejdning/pakning, mærkning, opdateret
økologirapport). Ingen anmærkninger. Kontrolleret balanceregnskab for perioden 01.06.-30.09.2019 for
økologisk svinemørbrad og økologisk svinekam u/ben, herunder følgesedler for indkøb af økologisk
svinemørbrad d. 11.09.2019 og indkøb af økologisk svinekam u/ben d. 09.08.2019. Gennemgået baggrund for
registrerede nedjusteringer af mængder af økologisk svinemørbrad og svinekam u/ben på lageret i samme
periode. Udvalgt leverance af økologisk svinemørbrad til krydskontrol. Kontrolleret dokumentation for salg af
økologisk svinemørbrad i form af følgeseddel d. 12.09.2019 og salg af økologisk svinekam u/ben d. 21.08.2019.
Kontrolleret overensstemmelse mellem løbende regnskabs registrering af mængder af økologisk svinemørbrad
og fysisk optælling af beholdning på lageret. Optalt mængder af økologisk nakkefilet på lageret og sammenlignet
med mængder registreret i løbende regnskab samt set følgeseddel for indkøb af økologisk nakkefilet. Ingen
bemærkninger hertil.

28-11-2019

