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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under
oplagring af fødevarer og emballage i lille kølelager,
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emballagelager og stort kølelager. Kontrolleret at etiketter og
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emballage opbevares uden risiko for kontaminering.
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Kontrolleret at fødevarer opbevares væk fra gulv og i lokaler

M261

uden risiko for kontaminering. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens modtagelse af andre råvarer end
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mælk, herunder følgedokumenter på udvalgt råvare og
dokumentation for modtagelse. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret procedurer for returvarer. Virksomheden oplyser,
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at den ikke modtager returvarer. Ved tilsyn ikke set returvarer.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Vejledt generelt om regler for rengøring.
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Vejledt konkret om evt. løsningsmuligheder for rengøring af
pakkelinier i ryge- og pakkeafdeling.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontroleret indretning og
vedligeholdelse af lokaler og udstyr i produktions- og
lagerlokaler. Kontrolleret vægge, lofter, gulve, pakkelinier og
udstyr til kopning af rygeost (vogne og kopper). Ingen
anmærkninger.
Følgende er konstateret: i lille kølerum ses rust på hylde på
reol, samt afskalning i loft. I rygelokale ses værktøj og løse
skruer/bolte ved/på flere maskiner, nogle med rustdannelse.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om regler
for vedligeholdelse. Vejledt konkret om løsningsmuligheder ved
at fjerne værktøj fra maskiner og placere i særskilt skab.
I store produktionslokale ses flere steder huller i gulv, samt
afskalning af maling på nederste af væg. Der ses lysindfald ved
underdel af dør til det fri. Virksomheden oplyser, at renovering
af gamle lokaler forventes færdig næste uge, så flyttes al
produktion fra det store produktionslokale til renovering af
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gulv/vægge er afsluttet. Der var ikke produktion i lokalet dd.,
virksomheden oplyser at der vil blive produceret i lokalet en
gang til i denne uge. Ingen bemærkninger.
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Vejledt konkret om vedligehold af gulv i lokale der er under renovering, samt om glatte overflader på
installationer i vægge.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens skriftlige
egenkontrolprogram for validering. Kontrolleret verifikationsprocedurer i form af kvartalsvis prøveudtagning af
pasteuriseret mælk. Kontrolleret dokumentation for kontrol af kimtal, enterobakteriacea og fosfatase i
pasteuriseret mælk for 2., 3. og 4. kvartal 2020. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende animalske fødevarer: modtaget smør til
videresalg og varer pakket til afsendelse dd. Ingen anmærkninger.
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