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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Nedervej 25

uden anmærkninger: Opbevaring og opbevaringstemperaturer

6430 Nordborg

for fødevarer.

14077383

DK7331

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Rengøringsniveau af lokaler samt rengøring af
varebil.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Vedligeholdelsesniveau af lokaler og inventar

1

samt varebil. Vejledt konkret om løsningsmuligheder for væg

1

med afskallende puds. Kontrolleret skadedyrssikring af lokaler.

1

Ok.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Dokumentation for kontrol med

1

opbevaringstemperaturer for de seneste tre måneder.

1

Gennemgået virksomhedens egenkontrolprogram og

1

risikoanalyse. OK. Vejledt konkret om HACCP-plan.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1

Uddannelse i hygiejne: Flg. er kontrolleret uden anmærkninger:
Virksomheden oplyser, at personale bliver oplært i hygiejne af
virksomheden selv.
Mærkning og information: Flg. er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomheden har et system til sporbarhed af
fødevarer. Stikprøvevis kontrolleret mærkning for anprisninger
på emballage. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret herunder
cvr nummer. Ingen anmærkninger.
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.

X

Særlige mærkningsordninger: kontrolleret om virksomheden
anpriser med økologi. Virksomheden oplyser at der kun sælges
skrabeæg. Ingen anmærkninger.
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Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har passende anlæg til
vægtsortering, stempling og gennemlysning af æg. Vejledt konkret om apparater til måling af luftblærers højde.
Kontrolleret at virksomheden mærker æg senest 10 dage efter lægning og at mindst holdbar til dato påføres på
pakketidspunkt. Ok. Kontrolleret transportemballage og mærkning på pakninger for obligatorisk mærkningskrav
for æg. Ok. Kontrolleret virksomhedens sortering herunder gennemlysning og vejning af æg. Ok. Kontrolleret om
virksomhedens vægte er korrekt kalibrerede. Ok.
Kontrolleret daglige og ugentlige fortegnelser som ægpakkerier skal føre, herunder for indkøb, sortering, salg og
lager. Ok. Kontrolleret stempling af æg. Ok.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret egnethed af stempelfarve anvendt til stempling af æg. Ok. Vejledt konkret
om dokumentation for stempelfarve.
Emballage m.v.: Kontrolleret overensstemmelseserklæring for egnethed af æggebakker. Ingen anmærkninger.
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