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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på
analyseresultater udtaget af Fødevarestyrelsen den 9/12-19.
Algade 21

Virksomheden har fortsat deres øget frekvens af produktprøver

6971 Spjald

samt miljøprøver. Kontrolleret virksomhedens analyseresultater

37523437

for miljøprøver og produktprøver. Kontrolleret at der er
sporbarhed mellem produkter produceret og analyseresultater.
Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om mulige
1

risikoprodukter i forhold til listeria. Kontrolleret virksomhedens

1

procedure for modtagekontrol herunder kontrol med

1

holdbarhed på råvarer der anvendes til spiseklare produkter.
Virksomheden har fokus på fremadrettet at registrere

1

holdbarheden på råvarerne. Ok. Kontrolleret at kantiner der
anvendes til råvarer er opbevaret så opsprøjt ved rengøring
ikke udgør en forureningsrisiko. Vejledt konkret om at MAP
pakning kan udgøre en risiko i forhold til opformering af listeria
i færdigvaren. Vejledt konkret om at der tages forbehold for
færdigsnittede råvarers produktionsdato i forbindelse med
fastsættelse af færdigvarens holdbarhed. De spiseklare
produkter betragtes ikke som stabiliseret i det råvarens
holdbarhed angivet af leverandøren kan medføre at råvarens
holdbarhed overstiger 5 dage ved slutproduktets
holdbarhedsdato. Kontrolleret opbevaring af råvarer og
marinader. Disse er placeret uhensigtsmæssigt sammen med
emballage. Virksomheden har mundtligt redegjort for planer
med opsætning af nyt kølerum så der ryddes op på lageret så
emballage og tørvarer/marinader holdes adskilt. Vejledt
konkret om mulige løsninger for opbevaring af råvarer og
marinader.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan mundtligt
redegøre for deres øget analysefrekvens efter fund af listeria i
spiseklare produkter, men har ikke beskrevet den øget
analysefrekvens i deres egenkontrolprogram.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

X

som en bagatelagtig overtrædelse da virksomheden mundtligt
har redegjort for deres analysefrekvens.
09-01-2020

2 timer

Kontrolrapport
Nordic Food Firm ApS

Algade 21
6971 Spjald
37523437

side 2 af 2

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring i opvaskeafdeling herunder rengøring af vægge, lofter,
ledninger og gulvsvabere.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af inventar i opvaskerum. Virksomheden har redegjort for at
der den kommende lørdag installeres nyt opvaskebord og reol med rengøringsmidler udskiftes. Kontrollert
vedligehold i kølerum. Virksomheden oplyser at gulv og afskallet maling vil blive ordnet. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om at være opmærksom på rust på reol der anvendes til ren opvask.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
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