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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Varemodtagelse:
Virksomheden har redegjort for procedure for varemodtagelse
og har fremvist registrering i varemodtagelsesskema for
oktober 2015, herunder er der fremvist indskrivning af parti af
fjerkræ, stikprøvevis udvalgt på lager og modtaget af
virksomheden dags dato. Ingen anmærkninger.
Krav til hakket kød:
Virksomheden oplyser at de ikke producerer hakket kød eller
tilberedt kød. Punktet ikke relevant.
Virksomhedens egenkontrol: HACCP:
Kontrolleret virksomhedens flowdiagrammer, HACCP-plan, hvor
kritiske grænser er gennemgået for CCPér på alle kølerum, og
den skriftlige risikoanalyse. Ingen anmærkninger. Det oplyses at
der er skiftende kritisk grænse på fjerkrærum, som pt anvendes
også til indmad. Konkret vejledt om tilføjelse af dette i
egenkontrollen.
Uddannelse i hygiejne: HACCP-uddannelse:
Virksomheden har egenkontrolansvarlig med uddannelse i
HACCP og der er i virksomheden sammensat en HACCP gruppe,
som har områdeansvar og instruerer medarbejdere indenfor
deres arbejdsområder, herunder i egenkontrol, dokumentation
af egenkontrol samt hygiejneregler. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Sporbarhed:
Kontrolleret sporbarhed for to partier af oksekød og et parti
fjerkrækød. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Autorisation og godkendelser:
Virksomhedens autorisation er gennemgået og fundet i
overensstemmelse med virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
Import:
Kontrolleret dokumentation i importregister for parti af
oksekød. Ingen anmærkninger. Andet parti af oksekød er kun
dokumenteret i almindeligt varemodtagelsesskema, selvom det
af fragtbrev fremgår at partiet er modtaget direkte fra
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samhandelsland. Det oplyses at partiet er modtaget af dansk virksomhed. Konkret vejledt om sikring af korrekte
følgesedler ved transport mellem danske virksomheder samt sikring af indskrivning af partier i importregister
ved modtagelse direkte fra samhandelsland.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af okse-/kalvekød. Det indskærpes at oksekød
herunder kalvekød skal være opmærket i henholdt til reglerne for obligatorisk oksekødsmærkning i alle led af
produktion og markedsføring. Følgende er konstateret: Virksomheden har ved opskæring af oksekød ikke adskilt
kød af forskellige nationaliteter. Der står født, slagtet, opvokset i Tyskland på den fremviste etiket, men på de
anvendte kartonvarer fremgår henholdsvis Tyskland, Polen og Østrig på hver sin karton opskåret i samme parti.
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen
kan påklages, Se klagevejledning på bagsiden.
Virksomheden oplyser at aftalen med leverandør er, at der ikke leveres blandede paller og det oplyses at det vil
blive en reklamationssag. Partiet er blevet sat til side og vil blive returneret eller destrueret.
Kemiske forureninger: Visse forureninger:
Virksomheden oplyser at de ikke får analyserapporter fra leverandører i forhold til kemiske forureninger. Der
importeres ikke direkte fra 3. lande. Virksomhedens skriftlige risikoanalyse for kemiske risici er gennemgået, se
under punktet "Egenkontrol".


