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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Produktion af chokolade mekanisk og
Troensevej 4M

manuelt, faciliteter til håndvask, påklædning, hygiejne under

9220 Aalborg Øst

oplagring på lager og i kølerum. Kontrolleret temperatur i

29842957

kølerum - varerne heri er ikke kølekrævende. OK. Forhørt
virksomheden om procedurer vedrørende klager og eventuelt
tilbagetrækning. Ingen anmærkninger.
1

Følgende er konstateret: Der er enkelte bøtter med forskellige

1

nødder som ikke er forsynet med låg.

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden i de fleste

1

tilfælge holder allergene ingredienser adskilt.

1

Vejledt generelt om risiko ved allergener og
krydskontaminering.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Pakkeområde, produktionsområde og lager. Ingen
anmærkninger. Forhørt virksomheden om deres procedurer
vedrørende daglig og periodisk rengøring. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens rengørings- og

1

desinfektionsmidler. OK.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
følgende: Alle porte og døre ind til virksomheden samt at der
er tilstrækkelig adskillelse mellem væg og elementer der står
udenfor virksomheden. Ingen anmærkninger. Kontrolleret
rapport fra eksternt firma der står for skadedyrssikring. OK.
Følgende er konstateret: Der er sprækker i væggen ved
opvaskeområdet og dermed øget risiko for bakterie eller
svampevækst.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden under
besøget fortalte at de har planer om at renovere
opvaskeområdet i januar 2018.

X

Virksomhedens egenkontrol: For perioden september 2017 til
dags dato er der kontrollet daglig rengøring og ugelig rengøring
som udføres af virksomheden selv. Ingen anmærkninger.
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Vejledt virksomheden om også at udføre kontrol med det eksterne rengøringsfirma, som ligeledes står for en del
af rengøringen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Følgende er konstateret: Virksomheden linker korrekt til kontrolrapporter på forsiden af deres hjemmeside, men
linket er udformet som en elitesmiley, hvilket tidligere ikke gjorde sig gældende for virksomheden.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden havde følgende kommentarer: Det var en fejl og vi vil i fremtiden sørge for at linket fremstår
korrekt.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret virksomhedens procedurer for, hvordan nye medarbejdere introduceres til
virksomhedens krav om personlig hygiejne. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: AAG handsker der anvendes til manuel
produktion af chokolade er egnet til fødevarekontakt. Kontrolleret overensstemmelseserklæring på at plast, der
anvendes til støbning af chokolade (RPET) er egnet til kontakt med den type fødevare, som virksomheden
anvender det til og at det er egnet til de temperaturer, som virksomheden udsætter plasten for. Ingen
anmærkninger.
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