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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring og håndtering af fødevarer
Birkedam 20

under oplagring og pakning. Regler for personlig hygiejne ved

6000 Kolding

pakning af fødevarer, anvendelse af egnet arbejdsbeklædning

35648593

og forholdsregler ved sygdom. Gode arbejds gange for
håndtering af allergener under pakning. Rutine for salg fra
udsalg herunder vurdering af holdbarhed også ved salg efter
1

bedst før dato.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Rengøring daglig og periodisk af pakkelokaler

1

og lager. Rutine for rengøring og desinfektion af pakkeborde til
åbne fødevarer og udstyr anvendt til afvejning.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af

1

følgende lokaler: Lagerlokaler herunder indgangsporte.

1

Besøgsrapport fra seneste besøg fra ekstern skadedyrsfirma og

1

håndtering af evt. bemærkninger. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: virksomheden har et midlertidigt ikke

1

fuldt skadedyrssikret lager med udelukkende dobbelt
emballerede drikkevarer og emballage samt procedure for
udpakning. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om skadedyrssikring.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder
HACCP-plan og egenkonrolprogram. Der er ingen udpegede
kritiske kontrolpunkter. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret medarbejder instrueres i
personlig hygiejne, og hygiejnisk håndtering af fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis mærkning
med allergene ingredienser og procedure for mærkning med
spor af.

X

Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
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Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer og FKM. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol/transport, regnskab, krydskontrol, dokumentation, mærkning, importsamhandel, opdateret
økologirapport). Ingen anmærkninger
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret at virksomheden ikke tilsætter tilsætningsstoffer. Ingen anmærkninger.
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