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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Temperatur, produkter.

Logistics ApS

Stikprøvekontrolleret temperaturer under opbevaring af
Kanalholmen 25

kølepligtige fødevarer på kølelager. Ingen anmærkninger.

2650 Hvidovre

Hygiejne: Rengøring: Periodisk rengøring. Stikprøvekontrolleret

11893104

rengøringsstandarden på tørvarelager, herunder hylder og

5672

kanter på reoler. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Skadedyrssikring.
1

Stikprøvekontrolleret skadedyrssikring i virksomheden,

1

herunder porter, døre, der var ingen gulvafløb heller ikke på

1

personaletoiletter. Ingen anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Risikoanalyse og HACCP plan.
Gennemgået virksomhedens nyreviderede risikoanalyse og
egenkontrolprogram. Følgende er konstateret: Denne er

1

opbygget først med analyse af aktiviteter/procestrin, så med

1

analyse af de enkelte produktkategorier som virksomheden
forhandler (men ikke selv producerer). I sidstenævnte del
fremgår det, at der er udpeget kritiske kontrolpunkter under

1

mikrobiologiske og kemiske risici af drikkeklar upasteriseret
juice, og der er adskillige lignende kritiske kontrolpunkter
udpeget under andre produktkategorier, og det som skal
"gøres" er noget som producenten står for, ikke denne
virksomhed, og der er tilsvarende heller ikke udpeget nogen
grænser eller kontroller i HACCP plan (kontrolplan) til disse
kritiske kontrolpunkter. Virksomheden er vejledt om denne
uoverensstemmelse, samt generelt om risikoanalyse. Vurderet
som en bagatelagtig overtrædelse fordi det vurderes at disse
kontrolpunkter ikke bør være en del af virksomhedens
risikoanalyse.
Dokumentation af CCP. Set virksomhedens dokumentation af
de to kritiske kontrolpunkter som omhandler virksomhedens
egne aktiviteter, varemodtagelse og opbevaring af kølepligtige
fødevarer. Set daglige opbevaringstemperatur for perioden 13.

X

januar til og med dd. Virksomheden har ikke dokumenteret
varemodtagelsen så ofte som der står i kontrolplanen, men kan
finde tilsvarende hyppige økologikontroller frem i et andet
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system, og her er køletemperaturen noteret. Set fra november til og med dd. Virksomheden er vejeldt om at
være opmærksom på at følge frekvensen og dokumentere det et let tilgængeligt sted. Virksomheden er vejledt
om at udgangspunktet er at hver kontrol med et kritisk kontrolpunkt skal dokumenteres, og at lempelse for
dokumentationsfrekvensen er forebeholdt detailleddet. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Mærkning. Stikprøvekontrolleret mærkning på varer købt fra samhandelsland, en
svineterrine og en andeterrine. Svineterrine er modtaget med dansk mærkning på, ingrediensliste indledes dog
ikke med "ingredienser:" hvilket virksomheden er vejledt om. Mærkning af andeterrine er gennemgået for:
oversættelse af varebetegnelse, ingrediensliste og næringsdeklaration fra fransk, holdbarhedsangivelse. Ingen
anmærkninger.
Sporbarhedskrav, animalske fødevarer. Set en følgeseddel på en animalsk varer afsendt fra virksomheden.
Kontrolleret at der her fremgår de oplysninger der er krav om. Modtager virksomhed fremgår, og nederst står en
anden del af virksomheden på anden adresse da det er denne virksomhed som sælger varen til kunden,
lagervirksomheden fremgår ikke. Virksomomheden er vejledt om krav i forordning 931/2011 om at oplysning
om både sælger og fysisk afsendervirksomhed, hvis dette ikke er en og virksomhed, er tilgængelig for kunde, og
det kan fx være på en følgeseddel. Virksomheden opretter en opgave om at få indsat på følgeseddel skabelonen,
også afsender virksomhed. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Autorisation. Gennemgået virksomhedens autorisation i forhold til lokaler og oplyste
aktiviteter. Ingen anmærkninger. Virksomhedens adresse er blevet ændret af kommunen men er stadigt samme
lokaler, og virksomheden er vejledt om at anmelde denne ændring på anmeldelsesblanketten på fvst.dk så den
rette adresse fremgår til post, findsmiley osv.
Registreringer: Virksomheden har fremvist en forældet importregistrering fra fødevarestyrelsen, hvoraf 3.
landsimport også fremgår. Virksomheden vil få fremsendt opdateret importregistrering. Inge anmærkninger.
Importkontrol. Gennemgået under risikoanalyse og samhandelsregister. Ingen anmærkninger.
Samhandelsregister. Virksomheden har fremvist elektroniske oversigter med de krævede oplysninger, opgjort
under land. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Tilsætningsstoffer. Virksomheden indfører varer tilsat nitrit fra samhandelslande.
Stikprøve udvalgt på kølelager til kontrol med nitrit (salametto campagnolo). Virksomheden har fremvist
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erklæring fra leverandør (producent) om overholdelse af de danske grænseværdier. Ingen anmærkninger.
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