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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Helgolandsgade 40

uden anmærkninger:

6700 Esbjerg

- Virksomhedens flow ved varemodtagelse, herunder

36476990

modtagelse af råvare og emballage.
- Hygiejnisk opbevaring af råvarer, herunder at de er korrekt
hævet over gulv.
1

- Procedurer for hygiejnisk anvendelse ag arbejdsbeklædning.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:

1
1

- Rengøring af maskiner der anvendes til pakning af sukker.

1

- Procedurer for rengøring af lokaler og udstyr i pakkelokale.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger:

1

- Vedliegholdelse af inventar i pakkeafdeling.
- Vedligeholdelse af lokaler hvor der håndteres fødevarer.
Kontrolleret skadedyrssikring af virksomhedens lokaler. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger:
. At virksomheden har et egenkontrolprogram og at det
anvendes. Vejledt virksomheden omkring tilpasning af
egenkontrolprogrammet til virksomhedens aktiviter.
Virksomheden oplyaer at de tager kontakt til ekstern konsulent
virksomhed.
. kontrolleret flow af personale, emballage samt råvare.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om
eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er konstateret:
Virksomheden har egen hjemmeside, men mangler link til
kontrolrapport, virksomheden oplyser at det bringes iorden
hurtigst muligt, forholdet vurderes som en bagatel. ingen

X

anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler
fødevarer, er behørigt uddannet i fødevarehygiejne. Ingen
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anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Virksomheden anvender ikke anprisninger i deres mærkning og markedsføring. Ingen anmærkninger.
- Procedurer for anvendelse af lot/batch numre.
- Virksomhedens procedurer for sporbarhed og tilbagekaldelse af fødevarer
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering for importaktiviteter.
Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning, tilberedning af særlige råvarer, personlig hygiejne,
uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed, anprisningerog registrering, import og samhandel samt væsentligt
ændrede aktiviteter.
Emballage m.v.: Mærkning og korrekt anvendelse af fødevarekontaktmaterialer kontrolleret. Ingen
anmærkninger
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Mejeriprodukter: Pakning og tapning (indpakning og
emballering) i forb. med opbev. og evt. engrosh., branchenummer 82.92.00.B. Antallet af ordinære kontrolbesøg
pr. år er på nuværende tidspunkt 1.
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.
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