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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrollen sker som kontrol
i 1. led med tilbagetrækningen af økologiske blancherede
kartofler samt 2. opfølgning på indskærpelse.

Adelvej 9
6823 Ansager

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

16242799

Hygiejne under produktion og lagring i produktionsafdeling for
delikatessen og fulgt produktionslinien af blancherede kartofler
1

fra rengøring af de modtagne kartofler til færdigvarelager.
Set eksempler på opbevaring af allergene ingredinser (
herunder opmærkning og adskillelse ) på tørvarelager og set

1

område for afvejning af allergene tørvarer.

1

Fremmedlegemer.

1

Set opgørelse over fund af fremmedlegemer i delikatessen fra
2020 - 2021 samt set oversigt over fund af fremmedlegemer i
kartoffelafdelingen fra 1.10 2021 til dd.
Gennemgået procedurer med medarbejder for anvendelse af
metaldetektor på linie med 25 kg sække.
Gennemgået årsag til fund af fremmedlegemer i parti
blancherede kartofler og opfølgning på dette.
Allergener.
Gennemgået procedurer til sikring mod krydsforurening med
allergener.
Set opbevaring og opmærkning af allergener på tørvarelager og
ved afvejning.
Tilbagetrækning.
Gennemgået afgrænsning i forbindelse med tilbagetrækning af
blancherede kartofler ved fund af fremmedlegemer.
Gennemgået dokumentation for tilbagetrækning af produktet
Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden har redegjort for

X

planer for vedligeholdelse/renovering af kartoffelafdeling,
herunder lofter.
Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået følgende uden
08-02-2022

4 timer 15 min.
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anmærkninger:
Risikoanalyse.
Gennemgået flowdiagram for blancherede kartofler.
Set at fremmedlegemer og allergener indgår i risikoanalysen.
Set opgørelse over fund af fremmedlegemer i delikatesseafdeling ( 2020 - 2021 ) og kartoffelafdeling ( 1.10 2021
- dd. ).
Set dokumentation for afprøvning af metaldetektor ved 25 kg kartoffelanlæg fra d. 4.10 2021 og dd.
Set analyseresultater fra 20.4 2021 for rest af allergener ( fisk i hønsesalat )
Uddannelse i hygiejne: Gennemgået følgende uden anmærkninger:
* set materiale til oplæring af medarbejdere i håndtering af allergener.
Mærkning og information: Gennemgået følgende uden anmærkninger:
Gennemgået mærkning af tunsalat med ingredienser, herunder mængdeangivelser og allergenmærkning ved
sammenholdelse af mærkning med opskrift og datablade.
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