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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomhedens prøveudtagningsplan
Industrigrenen 21

samt dokumentation i form af analyseresultater for

2635 Ishøj

prøveudtagning m.m. for spiseklare fødevarer til analyse for

36054573

Listeria monocytogenes. Desuden gennemgået virksomhedens

5806

miljøprøveudtagning.
Kontrolleret desinfektionsmiddel. Følgende er konstateret:
1

Virksomheden kan ikke fremvise dokumentation for

1

fødevaregodkendt desinfektionsmiddel. Virksomheden
benytter eksternt firma, som umiddelbart ikke kan

1

dokumentere jr.nr. på det godkendte desinfektionsmiddel
Kombinon 132 CL.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse idet det sandsynligvis har

1

skiftet navn i forhold til leverandørens godkendelser af

1

desinfektionsmidler. virksomheden fremskaffer straks
dokumentation. Vejledt konkret om regler for godkendte
desinfektionsmidler og at det skal kunne fremvises ved
kontrolbesøg.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Arbejdsgange for rengøring af
produktionslokaler og udstyr. Virksomheden meddeler, at det
er ekstern firma der anvender desinfektionsmiddel, herunder
står for koncentration, virketid og udfører rengøring og
desinfektion i to adskilte arbejdsgange. Virksomheden udfører
selv slutrengøringskontrol
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
baggrundsdokumentation for styring af vækst af Listeria
monocytogenes i spiseklare fødevarer (friske oste, der af
virksomheden er indplaceret i kategori 1.2 (ikke og styret
vækst). Ingen anmærkninger. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens procedurer for indplacering af

X

produkter i fødevarekategori. Proceduren er implementeret.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter
Burrata og Ricota: mærkning og fremhævelse af allergene
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ingredienser. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: færdigpakkede
fødevarer (Burrata, Mascarpone og Ricotta) er mærket med følgende obligatoriske oplysninger og er læsbare:
producentoplysning, varebetegnelse, ingrediensliste efter faldende vægt (allergener og tilsætningsstoffer),
mængdeangivelse, nettovægt, holdbarhedsangivelse, særlige opbevarings - og anvendelsesforskrifter samt
næringsdeklaration og at næringsdeklaration er i tabelform.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens brug og udformning af ID-mærke på færdigpakkede fødevarer.
Ingen anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens aktiviteter i henhold til autorisation. Virksomheden vil få
fremsendt en opdateret autorisation uden colostrum produktion.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (mælk og fløde 50%), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ok
Modtaget/Udtaget kopi af følgeseddel/faktura for dokumentation til krydskontrol.
Følgende er konstateret: Mælk modtages som "økologisk fløde" som står på yderkassen/buret.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, idet
virksomheden har fået en ny leverandør og de ikke kan modtage fløde i så store bure.
Konstateret at der ikke er dokumentation for hver varermodtagelse og at følgeseddel modtages med en
leveringsdato. Vurderet som en bagate. Vejledt konkret om at dokumentere på en nem måde f.eks på
følgeseddel og efterfølgende få det i e-smileyprogram. Vejledt om at opdatere/beskrive det i
økologivaremodtagelsesprocedure. Vejledt om index i økologiegenkontrol
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste) på følgende økologiske fødevarer: Burrat, Mascapone, Mozarella og
Ricotta. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret. Runde
PP-bægre til Mozarella og firkantede plastbægre til kolde oste.
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