0

KÆR Aps

side 1 af 3

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under
Selleberg Specialiteter

produktion, herunder krydsmitte, ingen bemærkninger.

Kertemindevejen 23

Hygiejne under indpakning g emballering kondoleret, herunder

5290 Marslev

procedure for brug af rene redskaber, glas og låg samt efter

37158070

pasteurisering, ingen bemærkninger.
Hygiejne under oplagring af råvarer, færdigvarer og emballage.
Konkret vejledning givet om at opbevares fødevaren i
1

frostrummet fri fra gulvet.

1

kontrolleret procedure for adskillelse under produktion og

1

opbevaring. Virksomheden oplyser at der foretages

1

mellemliggende rengøring i mellem produkt typerne samt at
færdigvarer opmærkes med Lot. nr. indtil varen mærkes.
Kontrolleret procedurer og adfærd vedrørende personlig

1

hygiejne.

1

Følgende kontrolemner er kontrolleret: Forholdsregler ved

1

sygdom eller bærere af sygdom blandt personalet, hygiejniske

1

håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent

1

arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af
arbejdstøj og private genstande.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomheden procedure til sikre af råvarens
kvalitet og beskaffenhed. Virksomheden har indhentet
datablade på samtlige råvarer, ingen bemærkninger.
Virksomhedens procedure fro modtagelse af returvarer
kontrolleret, virksomheden oplyser at der ikke modtages
returvarer samt at en evt. modtaget retur varer kasseres.
Kontrolleret opbevaringstemperaturer i frostrummet, ingen
bemærkninger.
Procedure for varmbehandling, nedkøling og pasteurisering,
herunder kontrolmåling af temperaturer kontrolleret, ingen
bemærkninger
Opbevaring og håndering af affald i og udenfor produktion

X

X

kontrolleret ingen bemærkninger.
virksomhednes mundtlige procedure til sikrng mod
fremmmedlegmer kontroleret, ingne bemærkninger
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Kontrolleret virksomhedens sikring mod krydskontaminering med allergener, ingen bemærkninger.
Virksomheden oplyser a der foretages mellemliggende rengøring imellem hver produktion.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: produktion lokale og inventar, herunder også
den periodiske renholdelse af overliggende områder. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret indretning samt vedligeholde af produktion lokale, lager, pakkerum og
frostrum, ingen bemærkninger.
Kontrolleret skadedyrssikring af følgende lokaler: produktionslokalel lager, pakkerum, svalerum, frostrum. Ingen
anmærkninger.
belysning herunder lys armaturer og skærme kontrolleret, ingen bemærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation fro udført kontrol med udpegede ccp'er herunder
varemodtagelse, opbevaringstemperaturen i fryseren, skyllevandstemperaturen i opvaskemaskinen, nedkøling i
perioden fra 1. juni til d.d. ingen bemærkninger
Kontrolleret dokumentation for udført årlig revision fra 2016, ingen bemærkninger
Mærkning og information: Kontrolleret at virksomheden ikke benytter sundhedsanprisninger,
ernæringsanprisninger, ingen bemærkninger.
Kontrolleret quid mærkning på hyben havtorn marmelade samt på julemarmelade med solbær rom, ingen
bemærkninger
Dette er en kampagnekontrol som led i sporbarhedskampagnen på fødevarer.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: ingefær tern, hyben og fiskesennepsmel.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger
Særlige mærkningsordninger: Kontroleret at virksomhedne ikke anvender mærkning med nøglehullet, ingne
bemærknigner
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: hybenmarmelade og julemarmelade med rom
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevare(r) indeholdende tilsætningsstoffer Hybenmarmelde med havtorn
og julemarmelade med rom. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:Hybenmarmelde med havtorn og
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julemarmelade med rom.
Virksomheden oplyser at der ikke navendes tekniske hjælpestoffer, aromaer, enzymer, kulturer eller
næringsstoffer.
Emballage m.v.: Vejledt generelt om krav om dokumentation for fødevarekontaktmaterialer.
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