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Tilsyn foretaget i forbindelse med anmeldelse fra
virksomheden. 1. leds kontrol.
Kokbjerg 28

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret i

6000 Kolding

lager: Hygiejne under produktion og oplagring, herunder

19435598

affaldshåndtering af organisk affald og affald til forbrænding.

4322

Kødaffald: Se punkt animalske biprodukter. Ingen
anmærkninger.
1

Tilbagetrækningskontrol: Kontrolleret virksomhedens

1

afgrænsning og tilbagetrækning fra aftageren af partier af

1

hakket svinekød, samt farsvarer produceret med indhold af

1

samme råvarer,- samt den resterende produktioner fra den
pågældende dag, fra samme hakkelinje. Fund af Salmonella i
hakket svinekød, ved egenkontrol prøver fødevaresikkerheds

1

kriterierne. Kilde til fund ikke fastslået, men der er fokus på

1

både hygiejne og råvare der leveres fra
opskæingc/pakkerivirksomhed. Ingen anmærkninger.
Mikrobiologiske kriterier
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
dokumentation for overholdelse af følgende mikrobiologiske
kriterier for hakket kød, Fødevaresikkerhedskriterier Salmonella og Process hygiejnekrieterierne.
Kontrolleret prøveplan og afvigehåndtering i forbindelse med
egenkontrolfund. Prøvefrekvens for hakket kød er opjusteret.
Svine kød indgår ved hver 2. prøvning. Vejledt om mulige krav
til sikring af råvare kvalitet. Ingen anmærkninger.
Animalske biprodukter: I slagteafdeling håndteres kød affald til
animalsk biprodukt, kategori 3. affald. Kontrolleret
opmærkning af beholder. Set dokumentation for afhentning af
dette i form af handelsdokument. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af udstyr mv., som kommer i
kontakt med fødevarer, herunder genbrugsemballage.

X

Kontrolleret hakkere, borde, diverse kasser til opbevaring af
primær emballage, blæsere og hygiejnesationer. Der ses
støv/fedtansamling på underside af stålbord, samt holder til
10-06-2020

4 timer 10 min.
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papir. Enkelt skimmelplet på blæser. Forholdet vurderes under bagatelgrænsen på tilsyn. Der er på tidspunktet
for kontrol, ingen produktion og rengøringskontrollen endnu ikke gennemført. Kontrolleret virksomhedens
dokumentation for rengøring og mikrobiologiske rengøringskontrol maj og juni.
Gennemgået virksomhedens proceurer for rengøring. Anvendelse af rengøringsmidler/skylning/ desinfektion.
Virksomheden redegjorde for sikring af liggetider. Ingen anmærknigner.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende udstyr: Hakker incl bord, vacumpakker og
plastkasser til opbevanring. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Dokumentation for risikoanalyse vedr. modtagelse af råvarer, hakning,
farsfremstilling og pakning, samt styrende foranstaltninger. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Sporbarhed: Kontrolleret udvidet animalsk sporbarhed i form af handelsdokument
for svinekød (bov anvendt til hakning 4/6-2020. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Sundhedsmærkning/identifikationsmærkning: Kontrolleret anvendelse af
identifikationsmærkning på egne varer. Ingen anmærkninger.
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