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v. RASMUS PEDER PEDERSEN

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

Nr Hostrupvej 22

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer og

6230 Rødekro

fødevarekontaktmaterialer på lager. Drøftet procedurer for

64621157

håndtering og hygiejne ved ompakning af tilsætninngsstoffer til
den endelige forbruger i nyindrettet køkken. Herunder også
virksomhedens sikring mod fremmedlegemer og
1

kontaminering af fødevarer ved ompakning.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Kontrolleret periodisk rengøring af lager. Set

1

virksomhedens dokumentation for røgerens der sælges med

1

røgeovne.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens skadedyrssikring - både inde og

1

ude samt den generelle vedligeholdelse af lokaler og udstyr i
virksomheden. Virksomheden er på tilsynet igang med
renovering af lager. Drøftet kalibrering af vægt til afvejning af

1

tilsætningsstoffer ved ompakning.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens egenkontrolprogram.
Gennemgået virksomhedens tilbagetrækningsprocedurer samt
årlig revision af egenkontrolprogram.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret
færdigpakkede kryderiblandinger for mærkning af allergene
ingredienser / for advarselsmærkning med "kan indeholde spor
af". Konkret vejledt om korrekt mærkning af færdigpakket
nitritsalt til den endelige forbruger. Gennemgået
virksomhedens sporbarhedssystem et led frem og et led
tilbage. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Registrering for importaktiviteter samt
aktiviteter i virksomheden.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
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fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive
orienteret herom.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret at de tilsætningsstoffer som virksomheden anvender, er købt hos
autoriserede leverandører. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har fået tildelt bibranche: FKM: Engrosh., halvfab. og brugskl. prod., prod.- og transportudstyr,
import, sam- og indenrigsh., branchenummer 46.00.00.D. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på
nuværende tidspunkt 0,5. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen
bemærkninger. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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