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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger:
Kokbjerg 28

- Virksomhedens flow af hakket oksekød, virksomheden har
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redegjort for opbevaring, hakning, pakning samt opbevaring af

19435598

emballage.
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- At emballeret og uemballeret kød opbevares i seperate
kølerum.
1

- At virksomheden har gode arbejdsgange der sikrer at alder af
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råvare beregnet fra slagtedato er opfyldt ( max 15 dag for
udbenet vacuumpakket oksekød og 6 dage på svinekød)
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Virksomheden anvender og modtager udelukkende
stadardiseret fers kød til anvendelse til hakket kød.
- Målt temperaturer i kølerum. I køler med fersk kød er der
målt en temperatur til 2 gr.C
- Virksomhedens procedurer til sikring af at hakket kød hurtigst
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muligt efter hakning opnår en temperatur på ikke højere en 2
gr.C.
- Gennemgået virksomhedens arbejdsgange i forbindelse med
hakning af okse og svinekød således at virksomheden kan
overholde proceskriterier for E-Coli og Aerobe Kimtal.
- At virksomheden har en prøveplan for udtagning af prøver på
hakket kød. Virksomheden har redegjort for løbende udtagning
af prøver til sikring af overholdelse af fødevarekriterier og
proceskriterier i mikrobiologiforordningen.
Som en del af kontrolkampagnen "Mikrobiologisk kvalitet af
hakket kød", er der forud for kontrolbesøget udtaget prøver af
hakket kød. Analyseresultaterne bliver vurderet sammen med
dagens observationer i virksomheden, og indgår i resultaterne
af kampagnekontrollen.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger:
- Virksomhedens procedurer for rengøring af udstyr der
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anvendes i forbindelse med hakning af okse og svinekød.
- Virksomhedens procedurer for redegjort for rengøring af
genbrugsmateriale (plastkasser) samt procedurer for
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modtagelse af returemballage.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
- Virksomhedens risikoanalyse for produktion og håndtering af hakket kød.
Aerobe kim og fødevarekriterierne omkring salmonella.
- Gennemgået virksomhedens procedurer for tilbagekaldelse af produkter med for højt indhold af Salmonella.
Set eksempler på tilbagtrækning af svinekød, herunder at procedurerne er dækkende.
- Kontrolleret ved stikprøvekontrol analysecertifikater for overholdelse af de mikrobiologiske kriterier for
Salmonella, E-Coli og Aerobe kim i henhold til mikrobiologiforordningen.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer kontrol af løbende registreringer af regnskab med udgangspunkt i
fysisk vareoptælling af udvalgte færdigvarer Sunny juice sød blandet saft 1 L, Hvedemel 10 kg Kornkammeret,
Grahamsmel 10 kg Havnemøllerne, kontrolleret balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i
udvalgte produkter/ kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer Sunny juice sød blandet
saft 1 L, Hvedemel 10 kg Kornkammeret, Grahamsmel 10 kg Havnemøllerne, herunder dokumentation for, at
leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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