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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fremmedlegemer:
Operatør redegjort for visuel kontrol for fremmedlegemer både
Kokbjerg 28

udefrakommende og internt opstået. Ingen anmærkninger.

6000 Kolding

Hygiejne under produktion eller oplagring:

19435598

Ved rundgang i slagteri kontrolleret hygiejne under opskæring

4322

og hakning af kød. Herunder affaldshåndtering. Ingen risiko for
kontaminering observeret. Ingen anmærkninger.
1

Rengøring og hygiejne på køle- og frostlager + tørlager

1

kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1

Transport (generel hygiejne og temperatur):

1

Stikprøvevis kontrolleret 3 bilder kørt til rampe. Fremstår rene.
Vejledt vedrørende håndtering af kondens. Der blev ikke
observeret kondensdryp på varer.
Procedure beskriver kun af kasse inden læsning.

1

Kontrolleret dokumentation for egenkontrol vedrørende
transport. Herunder at afvigelse indeholder vurdering af
fødevaresikkerheden.
Ingen anmærkninger
Vand:

1

Kontrolleret virksomhedens egenkontrolprogram vedrørende
frekvens af vandanalyser og set de sidste 2 analysesvar fra
ekstern laboratorium, samt det tilknyttede vandværks årlige
vandrapport.
Set procedure for udtagelse af vandprøver. Vandprøver udtages
i produktionsområdet.
Ingen anmærkninger.
Temperatur, produkter:
Kontrolleret årlig kalibrering af føler i råvarekølerum.
3 certificeringsorgan har haft en afvigelse på
mastertermometer. Denne er lukket korrekt.
Ingen anmærkninger.
Personlig hygiejne:

X

Observeret at operatører i opskæring og hakning udfører den
personlige hygiejne (skift af handsker efter telefonsamtale),
som oplyst tidligere under kontrolbesøget.
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Kontrolrapport
BC Catering Kolding A/S

Kokbjerg 28
6000 Kolding
19435598
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Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Transportmidler, rengøring og desinfektion:
Stikprøvevis kontrolleret 3 bilder kørt til rampe. Fremstår rene.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Lokaler og udstyr, vedligeholdelse:
Stikprøvevis kontrolleret vedligeholdelse af udstyr i form af plastkasse/hakker/hygiejnestationer/lager.
Ingen anmærkninger.
Transportmidler, vedligeholdelse:
Stikprøvevis kontrolleret 3 bilder kørt til rampe. Fremstår vel vedligeholdte.
Ingen anmærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Dokumentation for risikoanalyse og HACCP-plan:
Kontrolleret risikofaktorvurdering i slagterafdeling i forbindelse med fremstilling af opskæring/hakning af kød.
Anvendelse af vand til produktion, anvendelse af kontrol af fremmedlegemer og anvendelse af rengøring og
desinfektionsmidler indgår i risikovurering.
CCP'er:
Virksomheden har ingen CCPér.
Temperaturovervågning styres som OPRP.
Ingen anmærkninger
Godkendelser m.v.: Autorisation og godkendelser herunder risikooplysninger:
Kontrolleret at virksomhedens autorisation er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Ingen anmærkninger.
Import:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten
import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Varestandarder: Handelsnormer for fjerkrækød:
Emballage m.v.: Materialer og genstande:
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Kontrolleret overensstemmelseserklæring for: Sorte PP bakker og blåt rullebånd til bøf-maskinen.
Ingen anmærkninger
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