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Under kontrollen blev der produceret frikadeller og
jordbærgrød samt specialkost.
Vestermøllevej 7 A

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

8380 Trige

uden anmærkninger: flow i virksomheden - herunder

33946511

ibrugtagning af diætkøkken med forbedring af flow, ok.

5591

Kontrolleret fremstilling af frikadeller - herunder ændring i flow
ved nedkøling, hvor produktet kortvarigt svales på små stik og
1

nedkøles løbende under produktionen, ok. Virksomheden har
redegjort for hvorledes nedkølingen overvåges, hvis denne sker
over natten - virksomheden bruger loggere og disse gemmes

1

og nedkølingen kontrolleres herpå inden produktet tages i
brug, ok. Gennemgået hvorledes udtag af miljøprøver udføres i
virksomheden under kontrollen - virksomheden har redegjort

1

for deres udtagning af miljøprøver, ok. Virksomheden flyttede
under kontrollen et fastgjort rengøringsstativ til svabre i den
varme produktion til en anden lokalitet med bedre placering,
ok.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for
prøveudtagning for miljøprøver og prøveudtagningsplan for
spiseklare fødevarer til analyse for Listeria monocytogenes, ok.
Virksomhedens procedurer for indplacering af produkter i
fødevarekategori. Proceduren er implementeret. Vejledt om
hotfills indplacering fra kat. 1.2 styret vækst, men vurderes at
ligge i kat. 1.3.. Gennemgået procedurer for udtagning af
prøver til analyse for Listeria monocytogenes, ok.
Virksomheden har udarbejdet en tendensanalyse for Listeria,
ok. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis
gennemgået virksomhedens risikoanalyse herunder
mikrobiologiske prøver, mærkning og sporbarhed. Set
dokumentation for opvarmning og nedkøling stikprøvevis for
året til dags dato, ok.

X

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: stikprøvevis kontrolleret mærkning af
færdigvarer i enkeltportioner samt til bulk - set mærkning af
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stegt baconsteg med tilbehør, kortelet af gris med champignonsovs, kartofler og rosenkål samt peneret
ovnstegte sild med tilbehør, ok. Kontrolleret at obligatoriske mærkningsoplysninger er anført og at ID-mærke
anvendes. Kontrolleret informationerom anvendelses- og opbevaring, ok.
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