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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Mikrobiologiske kriterier,
analysemetoder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Søtoftevej 74

At virksomheden ved undersøgelse af produktprøver 1.2 med

4100 Ringsted

rullende udtag og har udtaget det korrekte antal delprøver,

38477323

som bliver undersøgt efter det korrekte kriterium.

6538

At virksomheden har fået prøverne undersøgt på a) et
akkrediteret laboratorium.
1

At analysemetoden angivet på analyseattesten er en
akkrediteret metode.
At prøver til undersøgelse for Listeria fra
forarbejdningsområder og udstyr (miljøprøver) er blevet
udtaget og undersøgt efter en egnet metode.
Mikrobiologiske kriterier, resultater og opfølgning: Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger:
At virksomheden har dokumenteret resultaterne for

1

undersøgelse af fødevare i kategori 1.2 og 1.3 er, undersøgt for
Listeria Monocytogenes og proceshygiejnekriterier i perioden
2022.
At virksomheden har dokumenteret opfølgning herunder
korrigerende handlinger ved utilfredsstillende
analyseresultater. Der har ikke været nogen overskridelse i
analyseresultaterne i den kontrolleret periode.
At virksomheden har procedurer for opfølgning på positive
svaberprøver, hvor det er relevant.
At virksomheden analyserer tendenserne i testresultaterne og
har procedurer for at træffe relevante foranstaltninger ved
utilfredsstillende analyseresultater
Mikrobiologiske kriterier, prøveplaner: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger:
At virksomheden har forholdt sig til de fødevarer, der er
omfattet af mikrobiologiforordningen.
At virksomheden har indplaceret fødevarerne i

X

X

fødevarekategorier iht. bilaget til mikrobiologiforordningen.
At virksomheden har udarbejdet en prøveplan, der omfatter
fødevaresikkerhedskriterier og proceshygiejnekriterier i
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fødevarekategori, mælk og mejeriprodukter
At virksomheden har fastlagt undersøgelser med en passende prøvefrekvens for følgende fødevarekategorier og
miljøprøver 1.2 og 1.3, vurderet på baggrund af styringsparametrene ved produkter som har pH < 4,4 eller
vandaktivitet< 0,92, produkter som har pH<5,0 og vandaktivitet <0,94, produkter med en holdbarhedsperiode
på under fem dage sættes automaisk i denne gruppe
der er indplaceret samt indplacering i 2.2.1, 2.2.2 og 2.2.5
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer mælk, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol.
Følgende er konstateret: virksomhedens app til modtagelse, har ikke registreret siden midt september.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer kontrol af periodevise balanceopgørelser / kontrol af, at de
fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/ geografisk oprindelse) på følgende økologiske
fødevarer: mælk. Ingen anmærkninger.
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