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ApS

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering og

Engros

opbevaring af råvarer, varer under produktion og færdigvarer

Jens Juuls Vej 40

uden anmærkninger-

8260 Viby J

Kontrolleret muligheder for og instruktioner i håndvask inden

28293682

håndtering af fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler
inklusiv inventar og produktions- og pakkelinier:
1

Produktionsområder og pakkeområder. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af

1

følgende lokaler: Lagre og produktionsområder. Ingen

1

anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået og kontrolleret

1

virksomhedens procedurer for sporbarhed og tilbagetrækning.

1

OK

1

Der anvendes en forholdsvis bred sporbarhed med

1

udgangspunkt i FIFO.
FIFO styres af produktionsmedarbejderne,
I forbindelse med aktuel tilbagetrækning er det konstateret, at
virksomheden korrekt har meddelt denne til

1

Fødevarestyrelsen.
Gennemgået virksomhedens udkast til reviderering af
glaspolitik uden anmærkninger.
Gennemgået og kontrolleret diverse rapporter fra
skadedyrsbekæmpelsesfrima uden anmærkninger.
Virksomheden vil efterlyse rapporter også på insekter mm.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Desuden kontrolleret perto.as og blok.as fra samme firma.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler
fødevarer, er behørigt uddannet i fødevarehygiejne. Ingen
anmærkninger. Uddannelsen foregår ved intern instruktion og
sidemandsoplæring.

X

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Kvalitesmedarbejders HACCP-mæssige uddannelse.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter:
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Diverse marcipanbrød for mærkning af allergene ingredienser. Allergener er fremhævet med fed skrift. Ingen
anmærkninger.
Stikprøvevis kontrolleret mærkning med næringsindhold: OK
Fulgt op på henvendelse om manglende mærkning med mættede fedtsyrer.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser, at den ikke importerer fødevarer. Stikprøvevis kontrolleret fakturaer på typiske
importvarer. Virksomheden køber typisk råvarer fra danske virksomheder eller fra samhandelslande.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol/transport, regnskab, dokumentation, adskillelse/identifikation/pakning, sammensætning,
mærkning, transport, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger
Emballage m.v.: Dokumentation for fødevarekontaktmateriale kontrolleret. Følgende typer af FKM er
kontrolleret: Plast. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om: Oplysninger om eventuele aditiver bør fremskaffes
fra producent.
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