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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under
oplagring i køleskab, set godkendt desinfektionsmiddel,
Gurrevej 384

stikprøvekontrolleret temperatur i kølerum, set

3490 Kvistgård

transportmiddel ikke i brug på kontroltidspunktet, og seneste
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DK6530

analyseresultat. Vejledt om krav til opbevaring af æg ved maks
12 grader efter modtagelse i ægpakkeriet, samt om at
desinfektionsmidler ikke må omhældes til andre beholdere.

1

Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvekontrolleret

1

vedligeholdelsesstandarden af overflader og inventar i

1

ægpakkeriet. Ingen anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for

1

risikoanalyse og egenkontrolprogram, set dokumentation for
overvågning af de to CCP'er: temperatur i køleskab samt maks

1

70 dage siden seneste negative analyseresultat for salmonella,
samt gennemgået procedurer for overvågning af CCP'erne.

1

Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret uddannelse af
medarbejdere i HACCP. Ejer har selv udarbejdet HACCP
programmet og er derfor inde i procedurerne samt HACCP
generelt. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Autorisation. Gennemgået virksomhedens
autorisation og sammenholdt med oplyste aktiviteter, samt
gennemgået de betingelser der skal overholdes ved begrænset
autorisation. Virksomheden har ansøgt om at ibrugtage nye
køleskabe i lokalerne ved siden af ægpakkeriet, anden egen
fødevarevirksomhed, og skal dele lokaler med den virksomhed.
Virksomheden vil få tilsendt fornyet autorisation og
køleskabene kan tages i brug fra dags dato. Ingen

X

anmærkninger.
Varestandarder: Varestandarder for hønseæg. Kontrolleret
sortering og mærkning senest efter 10 dage fra lægning og 4
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1 time 45 min.
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dage ved mærkning med ekstra friske, mærkning med bedst før på pakketidspunktet, mærkning af pakninger
med: pakkerikode, kvalitets klasse A, vægtklasse (forskellige størrelser) med nettovægt, bedst før dato,
opbevaringsforskrift og produktionsmetode. Set stempeloplysninger samt forklaring på producentkode
(stempel). Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret overensstemmelseserklæring på æggebakker, virksomheden samhandler disse.
Ingen anmærkninger.
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