Løgismose Meyers Food og

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens

Foodservice

procedurer til sikring mod krydskontaminering af allergener.
Ny Vestergade 2

Virksomheden har et skema med oversigt over

5672 Broby

rengørings-metode efter hver slags færdigret til sikring mod at

21924679

allergener overføres til andet produkt. Relevante allergener er

1410

angivet ud for hver færdigret. Kontrolleret procedurer for
anvendelse af udstyr ved produktion af flere slags færdigretter
1

med forskellige allergener. Kontrolleret procedurer for
overordnet produktionsplanlægning med fokus på allergener.

1

Ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret virksomhedens opfølgning på tilbagekaldelse af
persisk gryderet i form af tiltag for at finde årsag og hindre

1

gentagelse. Kontrolleret analyseresultater på 2 bakker, hvoraf

1

den ene var bulet i pakningen. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret procedurer for
kalibrering af temperaturloggere. Proceduren beskriver årlig
kalibrering, der er dokumentation for at 4 loggere senest er
kalibreret december 2018 og 2 loggere oktober 2019. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for overvågning af CCP nedkøling på produkter, der
sættes til nedkøling når personalet går hjem. Der sættes
loggere i stik som aflæses næste dag. Kontrolleret aflæsning af
loggere og overensstemmelse mellem beskrivelse af procedure
og udførsel. Ingen anmærkninger. Kontrolleret dokumentation
for afvigelses-håndtering ved overskridelse af kritisk grænse 2.
december 2019. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret virksomhedens procedurer
for tilstrækkelig hygiejneuddannelse af personale i form af
sidemandsoplæring samt hygiejne-test. Kontrolleret
procedurer for yderligere uddannelse af kernemedarbejdere
(hygiejnisk design). Kontrolleret hygiejnisk håndtering i

X

X

virksomheden under produktion. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret frivillig mærkning af
produkter indeholdende fjerkrækød (butter chicken og chicken
03-12-2019

3 timer 50 min.

Kontrolrapport
Løgismose Meyers Food og
Foodservice

Ny Vestergade 2
5672 Broby
21924679

side 2 af 2

tandori masala) med udtrykket ”Frilands- opdrættet i fuld frihed”, herunder identifikation ved oplagring,
procedurer for håndtering, procedurer for mærkning samt kontrol af mærkning, procedure for
bogføringsmæssig adskillelse samt baggrundsdokumentation for opfyldelse af tilhørende betingelser til
udtrykket. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret oplysninger vedr. levende østers, herunder at stikprøvevis udvalgt parti (modtaget mandag d. 2.
december) er fulgt at registreringsdokument med oplysninger om producentens navn og adresse,
høstningsdato, produktionsområde, latinske navn og mængde, bestemmelses-sted. Kontrolleret procedurer for
vask af østers der lægges i vandbassin inden pakning og afsendelse. Kontrolleret procedurer for sikring af
sundhedsnormer for levende toskallede bløddyr (østers) til konsum i form af dokumentation fra myndighederne
omkring overvågning i de områder, hvor østers høstes. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning herunder vildledning af følgende produkter: ”Butter Chicken”, ”Chicken Tandoori
Masala” og ”Pakistansk Butter Chicken”. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhedskrav for animalske fødevarer. Følgende produkter er kontrolleret: Kyllingestrimler og
kyllingelår u. ben u. skind. Ingen anmærkninger. Følgende er konstateret: På følgedokumenter fremgår at fjerkræ
sendes direkte fra Frankrig til Løgismose, virksomheden oplyser at første modtager af varen er lager i Padborg.
Det fremgår ikke af følgedokumenter, at varen er sendt fra Padborg til Løgismose. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for sporbarhedskrav for animalske fødevarer og krav til følgeoplysninger.
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