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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret følgende uden
1

anmærkninger: Der forefindes hygiejnisk håndvask med sæbe

1

og papir i samtlige lokaler, opbevaringstemperatur i
udstillingsmontre i butiksområde, adskillelse og opbevaring af

1

fødevarer på køle/fryse lagre, mundtlig procedure for
nedkøling.

1

Kontrolleret procedure for adskillelse og procedure for brug af
pålægsmaskine. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om håndtering af stabiliserede og
ikke-stabiliserede produkter.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af samtlige
køle/fryser lagre samt kølemontre i butiksområde. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
butiksområde, herunder gulv, vask, kølemontre. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret skadedyrssikring pakkerum og produktionslokale.
Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret følgende uden

X

anmærkninger: Stikprøvevis egenkontroldokumentation for
områderne: Varemodtagelse, opbevaringstemperatur,
opvarmning samt nedkøling for perioden oktober 2015 til dags
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dato.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Vejledt om regler vedrørende information om allergener, herunder at allergener skal
fremhæves i ingredienslisten samt at virksomheden som minimum skal skilte med, at oplysninger kan fås på
forespørgsel.
Godkendelser m.v.: 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.
Konkret vejledt om at virksomheden skal være registreret hos Fødevarestyrelsen som importør, hvis
virksomheden ønsker at importere/samhandle varer fra andre lande.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol, regnskab, dokumentation, adskillelse/rengøring, forarbejdning/pakning). Ingen anmærkninger
Kontrolleret obligatorisk mærkning af okse/kalvekød. Følgende fødevarer er kontrolleret uden anmærkninger:
Oksebryst, hakket oksekød.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret virksomhedens procedurer for lagesaltning af kødprodukter med
anvendelse af nitrit. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer kontrolleret, herunder poser til vakuumpakning.
Ingen anmærkninger.
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