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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne under oplagring.

ApS

Kontrolleret hygiejne i alle kølerum og tørvarelager,
Broenge 11

kontrolleret husorden overalt i virksomheden. Ingen

2635 Ishøj

anmærkninger

14798900

Transport. Stikprøvevis kontrolleret to kølebiler for generel

5780

hygiejne under transport, herunder kølefaciliteter i bilen. Ingen
anmærkning
1

Affaldshåndtering. Gennemgået virksomhedens opbevaring af

1

små partier affald, der er særskilt skur og lukket beholder.

1

Gennemgået virksomhedens procedurer ved større partier af

1

affald, virksomheden kan fremvise dokumentation for kontakt

1

med renovationsfirma ved afhentning af større partier. Ingen
anmærkninger

1

Tilbagetrækning. Gennemgået virksomhedens håndtering af en

1

tilbagetrækningssag. Virksomheden har procedurer for
systematisk kontakt til leverandører og har dokumentation for
kontakt, enten telefonisk eller skriftligt. Virksomheden har
kendskab til kontakt til FVST, såfremt de er 1. led i
tilbagetrækningen. Ingen anmærkninger

Hygiejne: Rengøring: Transport. Stikprøvevis kontrolleret
rengøring to kølebiler. Ingen anmærkninger
Rengøring af lokaler og inventar. Kontrolleret rengøring af alle
kølerum, herundergulve, væge, døre, hylder og hyldekanter og
mælkebure. Ingen anmærkninger Ydet konkret vejledning om
større afstand mellem mælkebure, der kan genbruges og
mælkebure, der grundet snavs skal retur.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Skadedyr. Kontrolleret at alle porte
er tætsluttende og sikret mod indtrængen af skadedyr. Ingen
anmærkninger
X

Virksomhedens egenkontrol: Aftaleforhold mellem
virksomheden og oplæggere. Gennemgået det skiftlige
aftaleforhold mellem virksomheden og diverse oplæggere.
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Virksomheden udfører derudover månedlig stikprøvekontrol af alle oplæggeres varer, således at holdbarheden
gennemgås for alle oplæggere. Fremvist dokumentation for denne stikprøvekontrol for december, januar og
februar. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har procedurer for indhentning af erklæring fra alle leverandører, at de er underlagt
fødevarekontrol. Ydet konkret vejledning om, at samme krav er gældende for eksterne transportører. Ingen
anmærkninger
CCP'er. Kontrolleret dokumentation for overvågning af kølekæden, lokaletemperatur, varemodtagelse og
transport. Virksomheden kan fremvise daglig dokumentation af temperaturer, stikprøvevis kontrolleret det
forrige kvartal. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Sporbarhed. gennemgået virksomhedens sporbarhed at et tilfældigt udvalgt produkt.
Virksomheden fremviste sporbarhed ved et eksempel på en tilbagetrækning, virksomheden har sporbarhed et
trin tilbage og et trin frem. Ingen afmærkninger
Godkendelser m.v.: Autorisation. Gennemgået virksomhedens aktiviteter i henhold til autorisation fra
27.02.2014. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Stikprøvevis kontrolleret importregister for det
samhandlede produkt - sliced ost. Ingen anmærkninger
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