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Denne kontrol er gennemført med gennemgang af de seneste
auditrapporter fra certificeringsorgan af den 7. juni 2018, 30.
Rybergsvej 1

september 2019 og 1. april 2020.

5631 Ebberup

Der er på den baggrund ikke foretaget yderligere kontrol af

14252398

følgende kontrolemner: verifikation af virksomhedens

7911

HACCP-plan og egnethed af smøremidler (FKM) anvendt i
virksomheden.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under

1

indpakning og emballering i diverse pakkerum, herunder at

1

indpakningsmateriale opbevares hygiejnisk og at der er rent og

1

ryddeligt i pakkeområde. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret ved interview og fra 3. parts certificerings organs
rapport procedurer for kontrol af hygiejne ved modtagelse og

1

afsendelse af varer. Kontrolleret ved interview

1

afvigelseshåndtering ved konstatering af fejl. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret ved interview procedurer for
kontrol af rengøring af transportmidler ved modtagelse og
afsendelse af varer uden anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret ved interview
procedurer for kontrol af vedligeholdelse af transportmidler
ved modtagelse og afsendelse af varer, herunder at presenning
i lastbiler er intakt, uden anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
opfølgning på afvigelse fra certificeringsorgan for procedurer
og udførsel af verifikation i form af intern audit. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: mælkeproteinpulver modtaget dd. fra Schweitz og
youghurtkultur. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på administrativ bøde om
identifikationsmærkning fra tidligere kontrolbesøg. Forholdet
er bragt i orden. Stikprøvevis kontrolleret

X

identifikationsmærkning af varer på råvarelager. Kontrolleret at
animalske varer fra Schweitz er identifikationsmærket og
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stammer fra en virksomhed godkendt til eksport til EU. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for kontrol af identifikationsmærke ved modtagelse af animalske varer.
Følgende er konstateret: Ved interview af medarbejder oplyses at det ikke kontrolleres ved modtagelse, eller
registreres. Ved kontrol af procedure er det ikke beskrevet, at identifikationsmærke skal kontrolleres. I skema til
modtagekontrol er angivet, at identifikationsmærke skal registreres ved modtagelse af animalske varer. I
dokumentation for modtagekontrol fra august 2020 ses, at identifikationsmærke er registreret. Virksomheden
oplyser, at det er en fejl det ikke er nævnt i proceduren, og at medarbejder ikke er oplyst om at registrere dette.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for mærkning med identifikationsmærke på animalske varer fra lande udenfor EU,
herunder lande med handelsaftaler.
Fulgt op på indskærpelse om modtagelse af råvarer plomberet og modtaget som særlig transport, fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomhedens
nedskrevne procedure for modtagelse af myndighedsplomberede fødevarer og implementeret procedure ved
forespørgsel af medarbejder ansvarlig for modtagelse. Kontrolleret udstyr til at klippe plombe. Ingen
anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret stikprøvevis dokumentation for indpakningsfolie (flerlagsmateriale) til gel. Følgende
er kontrolleret uden anmærkninger: identifikation af produktet, anvendelsesoplysninger (art af fødevare, tid og
temperatur), oplysninger om stoffer med specifikke migrationsgrænser og dual use additiver, udsteder af
erklæring og underskrift.
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