Woodsmoke
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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
Abildvej 5

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,

5700 Svendborg

krydsforurening, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,

30335848

anprisninger og registrering fx ved import og samhandel,
økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Opbevaring af ikke kølekrævende

1

produkter, mundtlig gennemgang af procedure ved bestilling

1

og varemodtagelse. Adskillelse af salgsprodukter og ikke

1

salgsprodukter, samt fødevare og affald. Facilitteter til

1

hygiejnisk håndvask. Ingen anmærkninger
konkret vejledt om løsningsmuligheder til engangsaftørring.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Gulve, vægge og lofter, samt reoler er rene og
velholdte.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
følgende lokaler: Lagerlokale. Ingen anmærkninger.
Konkret vejledt om skadedyrssikring omkring rør i loftet.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrolprogram for varemodtagelse og
mærkning
Ingen anmærkninger.
Det er konstateret at virksomheden samhandler og importere
Fødevarekontaktmaterialer, men dette er ikk beskrevet i
risikoanalysen eller egenkontrollen, forholdet vurderes som en
bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden vil rette op.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
kontrolinformationsblanket kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Generel vejledt o link til findsmily.dk på hjemmesiden.
Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis
holdbarhedsmærkning af Krydderriblandinger, ingen

X

anmærkninger.
Kontrolleret følgende produkter Virksomhedens 3
krydderiblandinger for mærkning af allergene ingredienser.
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Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Engroshandel og oplagring, ikke specialiseret,
ikke-letfordærvelige fødevarer, branchenummer 46.39.00.C. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på
nuværende tidspunkt 1.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.
Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
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