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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Forurening af slagtekroppe
og fersk kød: Virksomheden er ved at få skiftet køleanlæg i de
forskellige lokaler. Kølerummet for ophængt oksekød er lukket
ned for udskiftning af køleanlæg og derfor opbevares ophængt
oksekød i kølerummet for ophængt svinekød. Kontrolleret at
der er tilstrækkelig adskillelse mellem oksekød og svinekød.
Ingen anmærkninger. Virksomheden har problemer med
kondens grundet udskiftningen, men har indført arbejdsgange
for kontrol med kondens og deraf flytning af varer samt evt.
renskæring. Ingen anmærkninger.

Fremmedlegemer: Gennemgang af reinspektionsplads,
arbejdsgange for reinspektion samt opskæringslokale og lokale
for ophængt kød gav ikke anledning til bemærkninger.

Indpakning og emballering: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Kasserne med
indpakningsmateriale var rene. Virksomheden forklarede
mundtligt om nye arbejdsgange for kontrol med at der skiftes
kasser hver morgen. Ingen anmærkninger. Ydet konkret
vejledning om at anvende tørre kasser.

Vand: Kontrolleret virksomhedens analyseresultater for kontrol
med vand fra november 2013. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring: Rengøring af genbrugsemballage:
Kontrolleret opbevaring af rene spande samt
rengøringsstandard af røde kasser brugt til opbevaring af
kødprodukter i kølerum samt opbevaring af genbrugsemballage
til rengøring og til returnering. Ingen anmærkninger.
Virksomheden forklarede mundtligt om arbejdsgangene for
rengøring af genbrugsemballage. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Sporbarhed: Virksomheden
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forklarede mundtligt om sporbarhedssystemet og dannelse af referencenumre herunder kontrolleret fysisk
modtagelse af kødprodukt. Ingen anmærkninger. Kontrolleret sporbarhed et led tilbage på to partier
oksemørbrad fra Brasilien og et parti oksemørbrad fra Canada samt kontrolleret et led frem for det ene parti fra
Brasilien. Ingen anmærkninger.

Vejledt generelt om kravene til dokumentation af sporbarhed på animalske produkter i henhold til forordning
931/2011.

Mærkning: Vejledt om mulighederne for vurdering af fødevarer og anvendelse af holdbarhedsangivelserne
”sidste anvendelses dato” og ”mindst holdbar til” samt muligheden for at hente information om dette i notatet
”Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer” som kan findes på Fødevarestyrelses hjemmeside
www.fvst.dk.

Godkendelser m.v.: Kontrol ved indførsel, herunder returvarer EU/ 3. Lande: Virksomheden er kun modtagelager
for animalske fødevarer, dette svarer overens med sporbarhedskontrollen. Ingen anmærkninger. Kontrolleret at
tre partier oksemørbrad er indført i samhandelsregistret. Ingen anmærkninger.

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 mærket oksetournedos 180 g med
forkerte sporbarheds- og oprindelsesoplysninger, der var anvendt oplysninger for et nyere parti. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Vi strammer op på eksisterende procedurer og følger op overfor medarbejder.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret sporbarheds- og oprindelsesmærkning på et parti opskåret kalvekød samt på følgende modtagne
partier: Et parti frossen oksekød i fryseren, et parti kalvekød og et parti oksekød på køl samt et parti
færdigpakket hakket oksekød. Ingen anmærkninger.
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Varestandarder: Handelsnormer for fjerkrækød: Kontrolleret overførsel af handelsklasse samt mærkning med
hygiejneforskrifter og sidste anvendelsedato på etiket til strimler af kalkunbryst samt krydskontrolleret med
råvaren. Ingen anmærkninger. Kontrolleret mærkning med handelsklasse, hygiejneforskrifter samt
opbevaringstemperatur og sidste anvendelses dato på et parti kyllingelår og et parti kalkunbrystfilet. Ingen
anmælrkninger.

Emballage m.v.: Materialer og genstande: Dokumentation og sporbarhed for fødevarekontaktmaterialer, samt
opbevaring på lager, er kontrolleret. Følgende varer er kontrolleret: Over og underfilm til dybtrækker. Ingen
anmærkninger.


