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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens

1

håndtering af fødevarer, herunder mundtligt gennemgået
produktionsmetoder af is og islagkager. Faciliteter til hygiejnisk
håndvask i udsalgsområde, forrum til toilet,
opbevaringstemperaturer. Virksomheden har redegjort for
produktionsflow samt planer for anvendels af palletanke i
steder for dunke. Vejledt om opsætning af enm håndvask i
forbindelse med produktionområdet/områderne.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler med
inventar, herunder udsalgsområde, produktionslokaler, lager.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse og
skadedyrssikring af virksomheden, med inventar. Ingen
anmærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomheden har
udarbejdet risikoanalyse og egenkontrolprogram, hvor
relevante ccper dokumenteres, herunder opvarmning,
varemodtagelse og opbevaringstemperaturer. Ingen
anmærkninger.

X

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
kontrolinformationsblanket kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring af
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fødevarer. Følgende er kontrolleret: anprisning i markedsføring og mærkning for følgende flere isvarianter. Ingen
anmærkninger. Virksomheden markedsføre sig på en hjemmesiden hvor der også er mulligt at bestille til
afhentning. Fødevare på hjemmesiden er ledsaget af en ingredienslister, sålede forbrugere for mulighed for at
træffe et informeret valg. Vejledt om at allergenmærkning ikke må gøres ved boksmærkning samt at frivillig
spormærkning ikke må fremhæves i skrifttype.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering for importaktiviteter,
virksomheden importerer ikke direkte til virksomheden, men via anden registeret virksomhed.
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.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Chokolade-, konfekture- og isforretninger/-afdelinger med
behandling, branchenummer 47.24.00.A. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt
0,5.
Emballage m.v.: Vejledt om at indhente datablade på emballage som har direkte kontakt med fødevarer, således
virksomheden er bekendt med evt. begrænsninger.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger og registrering fx ved import og samhandel, økologi samt væsentligt
ændrede aktiviteter.
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