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Kontrolrapporten er ændret den 19.12.2017.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
Korsvejen 9

procedure til sikring af hygiejnen under produktion, ingen

5943 Strynø

bemærkninger

26582938

Kontrolleret procedurer og adfærd vedrørende personlig
hygiejne.
Følgende kontrolemner er kontrolleret: Håndvaskeprocedurer
1

og håndvaskeforhold, egnet og rent arbejdstøj samt hygiejnisk

1

håndtering og opbevaring af arbejdstøj og private genstande.

1

Ingen anmærkninger.

1

Kontrolleret virksomhedens procedure tll sikring af

1

beskaffenhed og kvalitet kontrolleret, ingen bemærkninger

1

Virksomheden benytter sig ikke af desinfektionsmidler, ingen

1

bemærkninger
Indsamling, opbevaring og bortskaffelse af affald kontrolleret,

1

ingen bemærkninger
kontrolleret procedure til sikring med fremmedlegemer, ingen

1

bemærkninger
Kontrolleret mundtlige procedure for tilbagetræning, ingen

1

bemærkninger. Konkret vejledning givet om at nedskrive
procedurerne.
Kontrolleret virksomhedens vandforsyning fra offentlig
vandværk, ingen bemærkninger
Følgende er konstateret: Der er produceret før og optil
kogepåbud på Strynø.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, i det virksomheden ikke har
produceret fødevarer under koge påbuddet, endvidere har
virksomheden før og optil koge påbuddet produceret 900
flasker Ellis bitter, alle disse flasker står spærret på lager til
afklaring haves. Virksomheden har fremsendt risikoanalyse for
den producerede most, hvor af det fremgå at denne er

X

fremstillet hygiejnisk forsvarligt. Beslaglæggelsen er på
grundlag heraf ophævet.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
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Produktionslokale, afløb og inventar. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af følgende lokaler: Produktionslokale og lager. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret belysning i produktion lokalet, ingen bemærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risiko-analyse, herunder HACCP-plan.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke baggrundsdokumentation for CCP: pasteurisering. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden har valgt
en pasturiseringstemperatur og holdetid, som virksomheden vurderer er tilstrækkelig. Virsksomheden skaffer
baggrundsdokumentation straks. Kontrolleret dokumentation for CCP: pasteurisering for perioden 21. 08 2017
til dags dato. Ingen anmærkninger. Kontrolleret at virksomheden har revideret sin risikoanalyse og
egenkontrolsprogram i november 2017. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt uddannet i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret generel mærkning af binet rouge no. 3 med blomme, herunder
varebetegnelse, ingrediensliste, nettoindhold, holdbarhed, vildledning og næringsdeklaration, ingen
bemærkninger.Generel vejledning givet om reglerne for quid mærkning
Kontrolleret batch sporing på æblemost, ingen bemærkninger
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
regnskab, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, forarbejdning/pakning, sammensætning,
mærkning, , transport, opdateret økologirapport Ingen anmærkninger
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret at virksomheden ikke benytter tilsætningsstoffer, herunder tekniske
hjælpestoffer, aromaer, enzymer, nærringstoger og kulturer, ingen bemærkninger
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring(er) på kapsler og bag
in boks fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.
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