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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: gennemgået mundtlig procedurer for
Søren Lolks Vej 2

råvarevurdering, samt kontrolleret frasortering af

5700 Svendborg

frememdlegmer, samt kvalitetesmæssig sortering. Kontrolleret
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opbevarings facilliteter samt adskillelse af råvare og færdigvare,
samt adskillese under rensning og pakning. OK. Kontrolleret
opbevaringsfacilliteter til emballage. OK. Kontrolleret hygiejne
1

af bil til transport af fødevare. OK

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Gennemgået mundtlig procedurer for daglig og

1

periodisk rengøring af kartoffelvasker, samt sorteringslinjerne.

1

Kontrolleret renholdelse af bil. OK

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: indretning og vareflow, fra råvare til færdigvare,

1

med mulighed for adskillelse af produkter og mindst mulig

1

krydskontamination. Gennemgået mundtlig procedurer for
kalibrering af vægte, både med intern og med ekstern service.
OK. Kontrolleret belysningen i det store pakkeri. OK.
Vedligeholdelse af bil. OK

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder
HACCP-plan.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Det er konstateret at
virksomheden link til find smiley ikke linker til den nye
hjemmeside, forholdet vurderes som en bagatelagtig
overtrædelse, da virksomheden vil rette det.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler
fødevarer, er behørigt uddannet i fødevarehygiejne, ved
samtale med medarbejdere, i forhold til råvarevurderig,
sortering og mærkning. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret mærkning
af færdigvare. Ingen anmærkning

X

X

Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering
er dækkende for virksomhedens aktiviteter, samt at
CVR-nummer er korrekt. Ingen anmærkninger
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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.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
modtagekontrol, transport, regnskab, krydskonrol, dokumentation, identifikation, mærkning. Ingen
anmærkninger
Det er konstateret at virksomheden ikke har et opdateret økologiegenkontrolprocedurer forholdet vurderes som
en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden vil indsende opdateret egenkontrolprogram inden den 31. januar 2017
Emballage m.v.: Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer kontrolleret i form af
overensstemmelseserklæring på plastfolie. Ingen anmærkninger
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