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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse
og er kombineret med en frekvensbaseret baiskontrol.
Anslet Landevej 10

Hygiejne: Håndtering af fødevarer:

6100 Haderslev
73110513

- Indpakning og emballering: Ændret procedure for håndtering

895

af låge gennemgået (modtagelse med banderole, transport til
lukkemaskiner i tilrettede vogne, opsætning af låge kasetter).
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- Kontaminering med allergener: Tilrettelæggelse af produktion
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efter ingrediensernes allergen indhold og dertil hørende flow
blev fremvist.
- Tilbagetrækningskontrol: Virksomheden meddelte at
proceduren ikke er ændret. Der er fortaget opdateringer med
henblik på særlige kundekrav.
- Mikrobiologiske kriterier: Prøveplan for produktprøver og
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miljøprøver blev set. Frekvens, analysetyp, og produktkategori
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var fastlagt. Resultater for indeværende år kontrolleret.
Ligeledes blev vist holdbarheds afprøvninger ved en højere
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opbevaringstemperatur.
- Fremmedlegemer: Grundet en forbrugerhenvendelse blev
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virksomhedens håndtering af denne kundeklage om et
fremmedlegeme kontrolleret. Der er ikke modtaget lignende
henvendelser, som kunne relateres til dette fund. Af samme
batch var der udtaget en prøve til rutinemæssig sensorisk
bedømmelse uden bemærkninger. Virksomheden har selv
været i kontakt med kunden og ville undersøge prøven for at
kunne præcisere fremmedlegemets natur, mulig oprindelse, og
eventuelt nødvendige tiltag. Der blev fremvist
forhåndsfastlagde procedurer for afvigehåndteringer, herunder
kommunikation og dokumentation. Fødevareenheden er enig
med kunden og virksomheden om, at det konstaterede
fremmedlegeme betragtes som et enestående tilfælde og
indebærer ingen sundhedsfare.

X

- Personlig hygiejne: Virksomheden redegjorte for opstramning
af regler for brug af arbejdstøj, herunder hvornår og hvordan
hårnet skal anvendes.
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Hygiejne: Rengøring:
- Rengøring af lokaler, udstyr m.v. som ikke kommer i kontakt med fødevarer: Kontrolleret at der er
dokumentation for regelmæssig overvågning af rengøringseffekt.
- Rengøring af udstyr mv., som kommer i kontakt med fødevarer: Set vejledning til rengøring af hakker 1 -5 samt
ny hakker med dertil udarbejdet vejledning. Systematisk evaluering af rengøringsmetode og -effekt blev vist
dokumenteret på et eksempel af "over-the-shoulder"-kontrol på detailpakkeren.
Godkendelser m.v.:
- Adskillelse og sporbarhed, dyreart og eksportstatus: Et eksempel af produktionsplanen blev fremvist. Heraf
fremgik der per produktionsbatch de tilhørende råvarer med oprindelse og status med henblik på senere
eksport. Sporing var sikret igennem batchkort.
- Dansk oprindelse: Kontrolleret at virksomheden kan forelægge dokumentation fra leverandører om oprindelse
af kød råvarer som baggrund for attestation i eksport certifikater.
Særlige mærkningsordninger:
- Økologi: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer, herunder kontrol
af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol, var gennemført ved tidligere kontrol.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer ved kontrol af periodevise balanceopgørelser for alle modtagede
økologiske produktkategorier. Der har ikke været vareudgang til d.d.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår. Der har ikke været markedsført
økologiske fødevarer til d.d.
- Sporbarheds- og oprindelsesmærkning af oksekød: Følgedokumenter til modtaget oksekød stkprøvevis
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kontrolleret for angivelser af de obligatoriske elementer (født, opvokset, slagtet, opskåret i ..).
Tilsætningsstoffer m.v.:
- Tilsætningsstoffer mv.: Virksomheden har ikke foretaget ændringer i håndtering, leverandører, eller anvendelse
af tilsætningsstoffer. Af revisionsrapporten fremgik, at relevante lovgivningsområder har været gennemgået
med henblik på relevans for virksomhedens aktiviteter.
Emballage m.v.:
- Materialer og genstande: Virksomheden oplyste at der ikke var foretaget ændringer siden seneste kontrol med
henblik på procedurer og leverandører.

Kontrollen gav ikke anledning til anmærkninger.
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