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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under
Troensevej 4M

oplagring af færdigpakkede fødevarer på lager, samt
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opbevaring af fødevarer i kølerum. Kontrolleret produktion og
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pakning af chokolade, herunder flow.
Kontrolleret om diverse håndvask både i produktionsområde
og på personalefaciliteter er forsynet med sæbe og
1

engangspapir, koldt og varmt vand.

1

Kontrolleret at personale er iklædt rene arbejdstøj.

1

Kontrolleret om der bruges egnede rengøringsmidler og de er

1

mærket og adskilt fra fødevarerne.

1

Kontrolleret procedure for affaldshåndtering.
Vejledt generelt om regel for beskyttelse af uemballerede

1

fødevarer.
Ingen anmærknigner.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret daglig rengøring af
produktionsområde, kølerum, pakningslokale, lager og 2
transportbiler.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret indretning, herunder
om der er plads nok til at produktion af fødevarer udføres
hygiejnisk forsvarligt.
Kontrolleret vedligeholdelse af 2 transportbiler, lager, samt
produktionslokale, herunder gulv under dobbeltvask.
Virksomheden har oplyst, at enkelte vedligeholdelses arbejde i
virksomheden vil blive udført i løbet af kort tid.
Kontrolleret skadedyrsikring af enkelte porte ved egne
observation, samt kontrolleret procedure for
skadedyrsforebyggelse.
Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Set virksomhedens nyt
egenkontrolprogram, herunder risikovurdering for kemiske

X

forurening (PAH i kakao / ochratoxin i rosiner/cadmium i
chokolade).
Kontrolleret skriftlig procedure for varemodtagelse og for
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2 timer 45 min.
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sporbarhed og tilbagetrækning.
Set virksomhedens HACCP plan - vejledt hertil om tilpasning af dette i forhold til virksomhedens aktiviteter.
Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret om næringsdeklarationen i en færdigpakkede fødevare er angivet i den
korrekte rækkefølge for næringsstoffer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret de obligatoriske mærkningsoplysninger i et udvalgte færdigpakkede produkt. Vejeldt generelt om
regler for mærkningen.
Ingen anmærkninger. Medtaget en kopi af en etiket af blandet konfekt.
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