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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
Modulvej 4

procedurer for håndtering af is, fra ismaskine til tønder ilagt

9460 Brovst

godkendt plastpose, som lukkes og foesegles med låg, inden de

16725579

sættes i rengjort frysetrailer -ok. Kontrolleret virksomheden
mundtlige procedurer ved fremstilling af is, herunder at der
anvendes koldt vand fra offentlig vandforsyning -ok.
1

Kontrolleret virksomhedens mundtlige procedurer for personlig

1

hygiejne under fremstilling af is, der anvendes engangsdragter

1

over tøj ved produktion af is -ok. Virksomheden har pt. 3

1

trailere til isterningeproduktion, heri er håndvask med

1

hygiejniske faciliteter til håndvask -ok.
Kontrolleret rengørings og desinfektionsmiddel ved rensning af

1

vandslange og isterningemaskine -ok. Der er insektnet for

1

tagluge i isterningetrailer -ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringsprocedurer for
rengøring af isterningemaskine og vogn i øvrigt, herunder
procedurer for daglig og periodisk rengøring -ok. Kontrolleret
virksomhedens procedurer for rengøring af

1

genbrugsemballage, tønder, hvori der sættes engangsposer
inden istern fyldes i -ok. Kontrolleret procedurer for rengøring
og rengøring af frysecontainer -ok
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse,
herunder skadedyrssikring, og kontrolleret vedligeholdelse af
frysecontainer -ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
egenkontrolprogram, herunder mundtlige procedurer til sikring
af at mikrobilogiske, fysiske og kemiske risikofaktorer ved
fremstilling af isterninger elimineres, og virksomhed oplyser, at
dette nedskrives-ok. Kontrolleret virksomhedens skriftlige
procedurer for rengøring af isterningemaskine og vandslange til
istern -ok.

X

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret link til smily på
hjemmeside, det oplyses at der henvises til smily på forside
-ok.
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Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens lotmærkning, der angives produktionsdato, samt navn,
herunder oplyses at adresse tilføjes på etikette, der påsættes tønder ved isproduktion -ok
Godkendelser m.v.: Virksomhedens registrering omfatter stadig de aktiviteter virksomheden har mht. fødevarer
-ok.
Emballage m.v.: Kontrolleret emballage, inderposer til tønder med isterninger, og at de er egnet til fødevarer -ok.
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