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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: 1 leds kontrol i forbindelse med
Amager Landevej 119

tilbagetrækning af Raw Balls. Virksomheden oplyser, at

2770 Kastrup

produktionen af det aktuelle produkt er indstillet indtil der er

28657722

foretaget en ny holdbarhedsvurdering. Der er ydermere stillet
skærpede krav til råvareleverandøren.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Hygiejnisk
1

adskillelse og opbevaring af fødevarer i to kølerum i

1

stueetagen, samt i frostrum og tørvarelager i kælderen. Der er

1

konkret vejledt om at virksomheden bør forbedre flowet i

1

produktionslokalet og lagerområderne.

1

Kontrolleret procedurer og adfærd vedrørende personlig
hygiejne.

1

Følgende kontrolemner er kontrolleret: Forholdsregler ved
sygdom eller bærere af sygdom blandt køkkenpersonalet,

1

hygiejniske håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold.
Virksomheden deler personalefaciliteter med anden
virksomhed. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser, at man ikke har egne biler til transport
af fødevarer. Man benytter sig af eksterne transportører og
sikrer sig at de er godkendte til transport af fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Generel rengøring i produktionsområdet og
lagerrummene.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er konstateret: Der er små
huller i væggene i bageriet efter skruer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om vægge skal være jævne og lette at
renholde.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevist kontrolleret
virksomhedens risikoanalyse/egenkontrolprogram for

X

varemodtagelse, procesforureninger samt ingredienser (kanel).
Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevist set
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dokumentation for modtagekontrol, temperaturkontrol, rengøringskontrol samt produktion for perioden fra 1/6
2017 til d.d.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret
om eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er konstateret: Linket til kontrolrapporten på virksomhedens
hjemmeside er ikke opdateret og kan derfor ikke åbnes. I øvrigt ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter: Brownie og Banankage for mærkning af allergene
ingredienser. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af Brownie og Banankage. ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår.
Ingen anmærkninger
Kontrolleret rengøring samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle varer ved opbevaring og
tilberedning. Økologiske råvarer opbevares på øko lager fælles med anden virksomhed, på en afmærket hylde.
Kølepligtige økologiske råvarer opbevares på økolager fælles med anden virksomhed i et afmærket bur. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter Ingen anmærkninger.
Kontrolleret udkast til balanceregnskab for økologiske fødevarer . Ingen anmærkninger. Virksomheden forventer
at udarbejde balanceregnskab månedsvis.
Kontrolleret sammensætning af økologiske fødevarer :Kontrolleret om recepter overholder økologireglerne om
tilsætningsstoffer, hjælpestoffer m.v. Ingen anmærkninger.
Økologirapport fremsendes.
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