I SCREAM ICE CREAM
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Bakkegårdsvej 511

uden anmærkninger: temperatur i frostcontainer minus 25

3050 Humlebæk

grader C. Opbevaring af is. Virksomheden har redegjort for sine

21569445

tilbagetrækningsprocedurer.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Frostcontainer.
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Frostcontainer.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder
HACCP-plan. Virksomheden har ikke udpeget nogen kritiske
kontrolpunkter.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt virksomheden

1

generelt om reglerne for offentlligørelse af kontrolrapport på

1

egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af

1

straciatella is, jodbæris, fodbold is og satellite mach3 is med de
almindelige mærkningsoplsyninger. Ingen anmærkninger.
Straciatella is, jodbæris, fodbold is mangler fremhævelse af
allergener i ingredienslisten. Dette er i dag vurderet som en
bagatelagtig ovetrædelse, idet etiketterne blev rettet til under
tilsynet.
Vejledt virksomheden generelt om allergenmærkningsreglerne.
Kontrolleret sporbarhed ud til næste led (set eksempel på
følgeseddel).
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomehden oplyser, at den indfører konsumis fra andre
EU-lande. Dette er hermed registreret. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Lagre og

X

X

lagerhoteller, kun vegetabilske fødevarer, letfordærvelige
fødevarer., branchenummer 52.10.00.H. Antallet af ordinære
kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 1.
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Virksomheden havde ingen bemærkninger. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gennemgået virksomhedens
økologiegenkontrolprogram. Procedurer for varemodtagelse, opbevaring (tegning), leverandører,
dokumentation for køb og salg, transport, regnskab skal uddybes. Revideret økologiegenkontrolprogram skal
sendes til FVST sammen med underskrevet erklæring om økologiske aktiviteter.
Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Tilsætningsstoffer i straciatelleais og
jordbæris er tilladt i henhold til tilsætningsstofreglerne.
Kemiske forureninger: Virksomhedens egenkontrolprogram omfatter kemiske forureninger.
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.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
personlig hygiejne, kadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på menukortet og registrering fx ved import og
samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
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