0

GRÅSTEN FJERKRÆ A/S

side 1 af 3

Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
- Animalske biprodukter: Kontrolleret arbejdsgang for
Kværsgade 18

opsamling, adskillelse, opmærkning, og lagring indtil

6300 Gråsten

afhentning.

26050790

- Forurening af slagtekroppe og fersk kød: Til opskæring

5001

anvendes kun kyllinger fra 2 kendte leverandører. Produkterne
tjekkes visuelt som god arbejdsgang.
1

- Fremmedlegemer: Kontrolleret at produktion og pakning

1

foregår under ryddelige forhold med mulighed for løbende
visuel kontrol.

1

- Temperatur, produkter: Set registreringer af løbende
rumtemperatur overvågninger for køl 1 - 5, frost 1 - 2, og
udskrift fra speditørbil ved modtagelse samt resultat af

1

indstiksmåling ved hver modtagelse. Eksempel på

1

produkttemperatur måling ved hver udlæsning med billede
dokumentation blev fremvist.
- Tid/temperatur: Registrering af sous vide kogning af andelår
kontrolleret, herunder starttid og -temperatur samt sluttid og

1

-temperatur).

1

- Transport (temperatur): Overvågning af temperatur i egne
kølebiler blev vist (registreringer samt aktuelle værdier via
online kontrol).
- Returnering: Procedurer ved reklamationer blev gennemgået.
Virksomheden anvender ikke returnerede produkter.
Hygiejne: Rengøring:
- Periodisk rengøring: Kvartalsvis kontrol med rengøring blev
dokumenteret. Kontrolleret effekt ved gennemgang af
produktionslokaler.
- Rengøring af lokaler, udstyr m.v. som ikke kommer i kontakt
med fødevarer: Ugentlig verifikation af rengøring var
dokumenteret med specificerede områder i alle afdelinger.

X

Tilfredsstillende renholdelse kunne konstateres ved
gennemgang.
- Rengøring af udstyr mv., som kommer i kontakt med
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fødevarer, herunder genbrugsemballage: Resultater af løbende ATP-målinger af kontaktflader blev fremvist. Ny
kassevasker til E2-kasser var taget i brug. Vaskeproceduren indebærer en væsketemperatur på 82 grader C.
Virksomhedens egenkontrol:
- Dokumentation for risikoanalyse og HACCP-plan: Der blev ikke konstateret væsentlige ændringer til
programmet siden seneste kontrol. Den årlige revision fandtes dokumenteret med resultater for relevante
områder.
- CCP'er: Der er ikke foretaget ændringer i procedurer for styring og dokumentation for overvågning af CCP´er.
Mærkning og information:
- Vildledning: Markedsføringsmateriale stikprøvevis gennemgået for muligvis vildledende informationer
(hjemmeside, etiketter).
- Allergenmærkning: Kontrolleret fremhævelse af allergene ingredienser på udvalgte produkt etiketter.
- Næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer: Kontrolleret angivelser på udvalgte etiketter, herunder
afsmeltet fedt med tilsat salt (Andefedt).
Følgende er konstateret: Ved kontrol af hjemmesiden er saltindhold for 500g og 1000g bakker angivet med "0 g"
mens den tilsatte mænge salt fremgår af etiketterne. Ved de andre kontrollerede produkter var saltindhold
angivet i næringsdeklarationen.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Godkendelser m.v.:
- Samhandel: Set et eksempel på Salmonella test for samhandlede partier fjerkræ, som overholder de danske
særstatus betingelser.
Kemiske forureninger:
- Visse forureninger: Virksomheden kunne redegøre for at råvarerne købes hos autoriserede eller registrerede
virksomheder, som er underlagt EU reglerne. PAH niveauer fandtes kontrolleret efter virksomhedens prøveplan.
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Emballage m.v.:
- Materialer og genstande: Kontrolleret at plastmaterialer kan spores tilbage til leverandøren og er ledsaget af
overensstemmelses erklæringer med angivelse af anvendelsesområder, herunder temperatur og tilhørende tid.
Kontrollen gav ikke anledning til anmærkinger.
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