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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Vand: Gennemgået
virksomhedens procedurer for sikring af vandkvalitet.
Kirstinehøj 75

Virksomheden redegøre for rengøring af studser, haner og

2770 Kastrup

slanger der kan give anledning til forureningsrisiko.

25588037

Virksomheden modtager vand fra kommunalt vandværk og er

4403

medvidende om at de skal holde sig opdatere fra vandværket
omkring vandforurening. De tager sammen med
1

nabovirksomheden vandprøver årligt. Set seneste

1

analyseresultat. Ingen anmærkninger. Vejledt om at

1

regelmæssig prøvetagning af vand ikke er et krav, men skal

1

gøres ved risiko eller ved mistanke om at vandet ikke længere

1

er fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Returnering: Virksomheden har redegjort for procedurer ved

1

modtagelse af returvarer, herunder at kunden modtager en
kreditnota, og hvis det ikke er kasseret af kunden, kasserer
virksomheden det som animalsk biprodukt kategori 3. Ingen
anmærkninger.
Fremmedlegemer: Virksomheden har gennemgået vedligehold
af håndværktøj og skærende elementer i maskiner til fersk kød,

1

disse bliver slebet jævnligt. Ingen anmærkninger.
Rengørings- og desinfektionsmidler: Set datablad for to
desinfektionsmidler som er fødevaregodkendt og med
anvendelsesforeskrifter. Ingen anmærkninger.
Personlig hygiejne: Gennemgået virksomhedens procedurer for
rent arbejdstøj og rent fodtøj. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af lokaler, udstyr m.v. som ikke
kommer i kontakt med fødevarer: rengøring af vægge, gulve,
bag maskineri, håndvaske, vindueskarme, døre og dørkarme i
produktionslokalerne. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Lokaler: Kontrolleret vedligehold af
gulve, lofter og døre i produktionslokaler, lager og
varemodtagelse. Alt fremstår velvedligeholdt. Ny dør i

X

X

varemodtagelsen er bestilt. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Dokumentation for
risikofaktoranalyse og HACCP-plan: Set risikoanalyse og
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flowdiagram for varemodtagelse og hakket kød, herunder med vurdering af kemiske, fysiske og mikrobiologiske
risici. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Næringsdeklaration: Stikprøvekontrolleret næringsdeklaration på færdigpakkede
fødevarer, rørt svinefars og porchetta. Følgende er kontrolleret på 2 produkter: At næringsdeklarationen er
læsbar med korrekt anvendt skriftstørrelse, på dansk og i tabelformat. Tallene er angivet i korrekt rækkefølge,
med tilstrækkelig plads og med korrekte måleenheder pr. 100g. Angivelse af kostfibre, som ikke er en del af den
oligatoriske deklaration står korrekt angivet efter kulhydrater. Ingen anmærkninger. Virksomheden har redegjort
for procedurer for deklaration af værdier samt set specifikationer herfor. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at der på virksomhedens hjemmeside findes en synlig gengivelse af produkternes
næringsdeklaration til forbrugerne. Ingen anmærkninger.
Holdbarhedsangivelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Korrekt anvendelse at
holdbarhedsmærkning med sidste anvendelsesdato på let fordærvelige fødevarer. Vejledt konkret om reglerne
for at mærkning med "bedst før".
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overensstemmelseserklæring for blå
indlægsposer og vacumposer, herunder identifikation af produktet, anvendelsesoplysninger (art af fødevare, tid
og temperatur), oplysninger om stoffer med specifikke migrationsgrænser og dual use additiver, udsteder af
erklæring og elektronisk underskrift.
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