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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
råvarer på lager. Kontrolleret og gennemgået produktions flow
Industrivej 5

ved ristningsovne, samt gennemgået procedurer for

7600 Struer

produktions skift på samme. Kontrolleret og gennemgået

18798794

procedurer for produktion på toaster, herunder procedurer for

8282

opstart efter pause i produktionen. Gennemgået daglige
arbejdsgange for adskillelse af div. produktioner i forhold til
1

forekomst af overførelse af restprodukter fra div. produktioner.

1

Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder.

1

Ingen anmærkninger.

1
Hygiejne: Rengøring: Gennemgået og kontrolleret rengøring af
risteovne, herunder adskillelse af oven og rengøring af valser i
samme. Gennemgået procedurer for rengøring af
1

transportbånd efter oven der transporterer færdigvarer. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
færdigvarelager, afvejerum / gammel ælteri, karvaske rum,
lagerlokaler i ekstern bygning, pakkeri (linje 5.). Gulve foran
færdigvarer rum og i gammel ælte ri er slidt og har en del
huller, gulve er herfor ikke tilstrækkelige rengøringsvenlige,
virksomherden oplyser at dette er indskrevet i
vedligeholdelsesplan og at det udbedres snarest.
Virksomheden har fremvist og redegjort for
vedligeholdelsesplan på bagud af bygningsgennemgang, samt
plan for udbedring af inventar og udstyr. Gennemgået
procedurer for vedligeholdelse af siloer med opbevaring af
mel. Gennemgået procedurer for tiltag ved konstatering af
skadedyr, herunder insekter. Virksomheden har dags dato taget
handling for konstateret forekomst af skadedyr (insekter) ved
pakkelinje 5. og virksomheden redegjort for handlinger inden

X

ibrugtagning af lokalet og pakkelinje. Gennemgået procedurer
for kalibrering af vægte. Kontrolleret skadedyrssikring af
lagerlokaler herunder ekstern lagerlokale, vaskerum til kar, i
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vaskerum til kar er opsat insektfælde og udendørs langs bygninger er opsat skadedyrsdepoter som melder til
virksomheden ved digital besked. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens procedurer vedrørende vedligeholdelse, herunder
bygningsgennemgang og vedligehold af inventar og udstyr, virksomheden har udpeget disse som PRP ved
skiftlighed. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for importaktiviteter er
dækkende på følgende områder modtagekontrol.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og p- nummer,
fødevareaktiviteter samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import 3. land og samhandel.
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