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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:

Klovborg

Gennemgået procedurer for håndtering af returvarer samt
Storegade 70

kontrolleret opbevaring af returvarer i kølerum før

8765 Klovborg

bedømmelse. Kontrolleret udstyr til overvågning af

69980015

temperaturer i kølerum samt dokumentation for registrering af

6203

temperatur i kølerum 2 i perioden 01.01.-15.01.2020.
Kontrolleret opbevaring af afskær beregnet til
1

smelteproduktion (fødevarer). Der håndteres eller opbevares
ikke animalske biprodukter beregnet til foder. Der er etableret

1

rum til vaskemaskine og tørretumbler i det tidligere pauserum

1

og virksomheden oplyser, at vaskemaskine og tørretumbler

1

flyttes hertil indenfor kort tid. Opbevaring af rent og urent tøj

1

flyttes til lokalet ved trappenedgangen.
Kontrolleret igangværende etablering af personalefaciliteter på

1

1. sal. Følgende er konstateret: Der er etableret to toiletter i
samme lokale, men ingen forrum fra lokalet med de 2 toiletter
og til gangarealet med trappenedgang. Virksomheden oplyser,
at håndværkerne straks instrueres om at etablere et forrum
med tætsluttende væg fra gulv til loft mellem toiletter og dør

1

til gangareal. Indtil forrummet er etableret, benyttes det
hidtidige personaletoilet i stueetagen. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt konkret om funktionen af forrum fra
toiletter og, at der ikke må være direkte adgang fra
personaletoilet til fællesarealer. Ingen bemærkninger hertil.
Hygiejne: Vedligeholdelse:
Gennemgået procedurer for kalibrering af vægte i pakkeri,
CO2-måler og termometre i kølerum. Kontrolleret
dokumentation for den udførte kalibrering af vægte og
CO2-måler samt den daglige kalibrering af vægtene på alle
pakkelinjer før opstart v.h.a. lod. Ingen bemærkninger hertil.

X
Virksomhedens egenkontrol:
Kontrolleret risikoanalyse for modtagelse, opskæring og
16-01-2020

3 timer

Kontrolrapport
Mammen Mejerierne A/S - afd.
Klovborg

Storegade 70
8765 Klovborg
69980015

side 2 af 2

pakning af oste. Vejledt konkret om at tilføje håndtering af returvarer til risikoanalysen. Ingen bemærkninger
hertil.
Offentliggørelse af kontrolrapport:
Kontrolleret, at de seneste 4 kontrolrapporter fremgår af virksomhedens hjemmeside. Ingen bemærkninger
hertil.
Uddannelse i hygiejne:
Gennemgået procedurer for hygiejneinstruktion af nye medarbejdere og kontrolleret dokumentation af
medarbejdernes hygiejneuddannelse samt oversigt over samtlige medarbejderes jobfunktioner (matrix). Ingen
bemærkninger hertil.
Godkendelser m.v.:
Kontrolleret virksomhedens fødevareaktiviteter, herunder at autorisationen er dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Kontrolleret CVR- og P-nummer. Gennemgået procedurer for kontrol af, at der anvendes
ATP-godkendte biler ved transport af frisk-oste til EU-lande, herunder erklæring fra vognmand og eksempel på
mærkning med ATP-godkendelse på lastbil. Vejledt konkret om fastsættelse af frekvens for stikprøvekontrol af
ATP-godkendelse på relevante lastbiler. Ingen bemærkninger hertil.
Emballage m.v.:
Kontrolleret dokumentation og sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer i form af folier og vacuumposer til
afskær, herunder oplysninger om anvendelse og fødevaretyper. Virksomheden er opmærksom på at anmode
leverandør af vacuumposer om uddybende detaljer for sammenhæng mellem plastproducentens
overensstemmelseserklæring og leverandørens etiketter/varenumre. Ingen bemærkninger hertil.
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