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Kontrolbesøget sker på baggrund af forbrugerhenvendelser.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Sigenvej 9

uden anmærkninger:

9760 Vrå

Hygiejne under produktion: Kontrolleret arbejdsgange for

26612608

produktion af marmelader fra modtagelse af råvarer til pakning
af det færdige produkt. Kontrolleret bl.a. arbejdsgange for
råvaremodtagelse, sortering af bær/frugt, som foregår ved
1

stikprøvekontrol, samt arbejdsgange for tapning af marmelader

1

til det færdige produkt, herunder bl.a. håndtering af glas og

1

låg, der anvendes i produktion.

1

Hygiejne under oplagring: Kontrolleret opbevaring af råvarer på
frost lager, samt opbevaring af færdige produkter på
færdigvares lager.
Personlige hygiejne og helbred: Kontrolleret håndvaske ved

1

indgang til fabrikken, samt håndvask ved kogekar er forsynet
med koldt og varmt vand, sæbe og engangspapir. Personale er
iklædt egnet og rent arbejdstøj.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret stikprøvevist rengøring af
lokaler: Modtagelsesrum, sorteringsrum, frostrum, "minus 5
graders" rum, blandingsrum, samt rengøring under produktion
i kogerum.
Vejledt om oftere rengøring af loft og overliggende område ved
de lukkede kar i blandingsrum.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af porter i modtagelsesrum ved
egne observationer - disse slutter tætte.
Virksomhedens egenkontrol: Dokumentation for HACCP-plan
og risiko analyse: Kontrolleret virksomhedens skriftlige risiko
analyse for produktion, herunder mikrobiologiske risici - vækst
af mikroorganismer, fx. gær/mug. Kontrolleret dokumentation
for "daglig kontrol af produktion" med dato 12. april 2021.

X

Revision/fejlrapport/reklamationsbehandling: Kontrolleret
virksomhedens håndtering af en bestemt forbrugehenvendelse
vedrørende boysenbær marmelade, herunder virksomhedens
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tiltag for at begrænse fremtidige tilfælde.
Kontrolleret virksomhedens database for reklamation vedrørende et parti økologiske jordbær marmelade - der
er ikke konstateret andre reklamationer vedrørende produktet til dags dato.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter samt registrering af
følgende særlige aktiviteter: Import, samhandel, eksport og økologi.
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