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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under
produktion. OK Der bæres hårnet og kittel i produktion og
Bygmarken 2

pakkeri.

6000 Kolding

Kontrolleret procedure for hvornår en medarbejder efter

15112247

sygdom kan genoptage arbejdet. OK

7830

Kontrolleret affaldshåndtering i virksomhed. OK
Vejledt om at spand til opsamling af smeltet chokolade i
1

produktionen hæves fra gulvet.

1

Kontrolleret procedure for tilbagetrækning af varer. OK

1

Kontrolleret procedure til kontrol af råvareleverancer. OK Set

1

leverandørerklæring på Marzipan. OK

1

Kontrolleret procedure for transport herunder at der benyttes

1

transportører der er registreret hos Fødevarestyrelsn

1

Kontrolleret procedure til at undgå fremmedlegemer i
færdigvare. OK
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af produktion,
lager, pakkerumog opvaskeafdeling. OK

1

kontrolleret indretning samt flow af varer. OK
Kontrolleret procedure for rengøring af genbrugsemballage. OK

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret indretning samt generel
vedligeholdelse af lager, mellemkøl og pakkeri. OK
Vejledt om udbedring af loftsplader på råvarelager. OK
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
udpegning af risikofaktorer og styrende foranstaltninger i
risikoanalysen. Der er ikke udpeget CCPére i virksomheden. OK
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret procedure for
oplæring/instruktion af nye ansatte. OK
Mærkning og information: Kontrolleret at ingrediensliste er
angivet på "guldæske med 8 stk" og ""guldæske med 36 stk" og

X

at allergene infredienser er fremhævet på denne. OK
Kontrolleret at næringsdeklaration fremgår af færdigpakkede
varer. Vejledt om angvielse af salt.
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Stikprøvevis kontrolleret at det på virksomhedens hjemmeside er muligt at få oplysning om allergene
ingredienser og at disse er fremhævet
Vejledt om angivelse af næringsdeklaration for produkter udbudt til sagl via fjernsalg.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret procedure for anvendelse af frugtfarve. OK
Vejledt om at vejledende grænseværdi overholdes.
Emballage m.v.: Set dokumentation for at emballage (12 rums pakning) er egnet til fødevarekontakt. OK
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