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Denne kontrol er gennemført med gennemgang af den seneste
auditrapport fra virksomhedens nye certificeringsorgan af den
Vestre Kirkevej 13

12. og 13. november 2019.

4000 Roskilde

Der er på den baggrund ikke foretaget yderligere kontrol af

42155918

følgende lovgivningsområder ELLER kontrolemner: Håndtering

886

af reklamationer, håndtering af allergener,
tilbagetrækningsprocedurer, prøveplan for mikrobiologiske
1

kriterier, kalibrering, skadedyrssikring, HACCP team og
uddannelse, sporbarhed, fødevarekontaktmaterialer.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Mikrobiologiske kriterier,

1

incl. slagtegangsovervågning. Stikprøvekontrolleret resultater

1

af virksomhedens miljøprøver for overvågning af Listeria i
miljøet. Set oversigt over udtagede miljøprøver for 2019 og
2020 til og med dd, med dato, sted (rum og hvor i rummet)

1

samt resultaterne (påvist eller ej, og om det listeria ssp eller
monocytogenes). Virksomheden har desuden redegjort for
metode for udtagning af prøver. Ingen anmærkninger.
Rengørings- og desinfektionsmidler. Gennemgået
virksomhedens plan for brug af 2 forskellige
desinfektionsmidler, set datablad på det ene som også bruges
til skovask, og desinfektionsstribe på gulv. Set rapport over
eksternt firmas gennemgang af virksomhedens opsatte
blandningsdysser i forhold til indstillet og aktuel koncentration
af midler. Ingen anmærkninger.
Personlig hygiejne og helbred samt "husorden". Kontrol af at
der er faciliteter til hygiejnisk håndvask. Gennemgang i
virksomhedens produktionslokaler (modtagelse, farsrum,
båndovne, nedkølingspiraler, lågpålæggerrum, med
stikprøvekontrol af den generelle hygiejne i forhold til
personalets adfærd, og at de bærer ren og passende
arbejdsbeklædning. Set omklædningsforhold samt opbevaring
af ren arbejdsbeklædning. Ingen anmærkninger.

X

Hygiejne under produktion eller oplagring.
Stikprøvekontrolleret generelle hygiejne under produktion ved
gennemgang i følgende produktionslokaler: modtagelse,
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farsrum, båndovne, nedkølingspiraler, lågpålæggerrum. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Dokumentation for risikoanalyse og HACCP-plan. Metode til udarbejdelse af HACCP
programmet (risikoanalyse og CCP'er) samt HACCP team er gennemgået af 3. parts certificeringsorganet.
Gennemgået risikoanalyse for varmebehandling i fomr af kogning i kogeskab af leverpølser, bagning i båndovne
og bagning i ovnskabe, fastsættelse af kritiske grænser. Gennemgået hvilke mikrobiologiske farer der indgår i
risikoanalysen. Virksomheden oplyser at der også holdes øje med at projekt angående hepatitis hos svin, som
efterfølgende vil indgå i risikoanalysen, når konklusioner foreligger. Gennemgået fastsættelse af OPRP grænser
vedrørende temperaturer ved varemodtagelse af råvarer, herunder kyllingelever. Fødevarestyrelsen og
virksomheden vil følge op på hvad det eksakte krav er for kyllinglever, da det umiddelbart ikke falder ind under
krav til lever fra de nævnte dyrearter i hygiejneforordningen for animalske fødevarer. Ingen anmærkninger.
CCP'er. Stikprøvekontrolleret dokumentation for kontrol med virksomhedens 3 CCP'er: grovhakket postej i
båndovne fra 19. juni til 22. juni 2020, store postejer i ovnskabe 19. maj til 19. juni 2020, samt kogning af
leverpølser fra 20. maj til 22. juni 2020. Interveiw af medarbejder der udfører kontrol med CCP ved båndovne på
kontrolbesøget, angående CCP instruktion, herunder kritisk grænse, frekvens samt plan for korrigerende
foranstaltninger. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: 3. partsregistrering. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
certificerede kvalitetsstyringssystem er dækkende or produktion og pakning af postejer, hvilket ikke inkluderer
mærkning eller økologi. Gennemgået virksomhedens certificeringsbureau's seneste auditrapport og eneste nye
siden sidste auditrapport gennemgang, samtlige opfølgninger på de konstaterede minors, samt frekvens for
audits som er 1 gang årligt.
Samhandel. Gennemgået virksomhedens samhandels aktivitet, samt importregistrering. Virksomheden er
vejledt om at krav om at føre modtageregister er borfaldet jf. den nye kontrolforordning. Gennemgået mundtlig
redegørelse fra personale i modtagelsen, procedurer for returnering af varer modtaget direkte fra udlandet.
Kontrol med og udvælgelse af leverandører er gennemgået på seneste 3. partscertificeringsaudit. Ingen
anmærkninger.

24-06-2020

Kontrolrapport
Stryhns A/S

Vestre Kirkevej 13
4000 Roskilde
42155918

side 3 af 3

CVR nummer. Kontrolleret virksomhedens cvr nummer. Ingen anmærkninger.
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