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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende stikprøvevist
kontrolleret og gennemgået mundtligt med personaliet i sterilt
Holmevej 10

pakkelokale: Procedurer og adfærd vedrørende personlig

5683 Haarby

hygiejne, herunder forholdsregler ved sygdom eller bærere af

18179407

sygdom blandt personalet, hygiejniske håndvaskeprocedurer,
herunder adgang til koldt og varmt vand, sæbe, aftørringspapir
og hånddesinfektion, egnet og rent arbejdstøj samt hygiejnisk
1

håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private genstande.

1

Mundtligt gennemgået virksomhedens

1

tilbagetrækningsprocedurer og gennemgået mundtligt en

1

enkelt mulighed for tilbagetrækning, på en kundeklage, og
håndteringen af denne sag. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Følgende er stikprøvevist kontrolleret
mundtligt med personale i steril pakke afdeling: Arbejdsgange

1

for rengøring og desinfektion af følgende udstyr: pakkebord,
gulve, vægge og loft. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er mundtligt kontrolleret i
produktionslokale: Virksomhedens flow og sikring mod
krydssmitte for ristning af kaffebønner, herunder tid for
ristning, frasortering af poppede skaller, pakning af ristede
bønner. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: virksomhedens
risikoanalyse på kemisk forurening ved ristning af kaffe og
verificering af punktet
Følgende er konstateret: Virksomheden beskriver i deres
risikoanalyse, at de skal tage en årlig prøve som verificering, for
kontrol med furan, akrylamid og ochratoksin A. Virksomheden
har ikke fået taget den årlige prøve siden 2018 - der har været
en del pause i produktionen grundet flytning og omrokering af
virksomheden.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

X

Vejledt generelt om regler for kontrol og styring af akrylamid,
furan og ochratoksin A
08-03-2021

1 time 30 min.

Kontrolrapport
Estate Coffee A/S

Holmevej 10
5683 Haarby
18179407
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Konkret vejledet om løsningsmuligheder og at gennemgået vejledning og forordninger på området, ved brugen
af Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret: Virksomhedens CVR-nr. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret at virksomhedens te lever op til gældende regler for aroma med
gennemgang af NU TE "Morgning tea". Ingen anmærkninger
Gennemgået mundtligt at virksomheden ikke bruger tekniske hjælpestoffer. Ingen anmærkninger
Gennemgået mundtligt virksomhedens proceudrer for kontrol med deres færdigvare med farvestoffer
eksempelvis med farver i chokolade og deres håndtering af leverandører. Ingen anmærkninger
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