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Gennemgået produktionslokaler med kølerum og lager,
modtagelsen, omklædningsrum og personalekantine.
Århusvej 25

I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden

8410 Rønde

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,

34908273

krydsforurening, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, registrering fx ved import og
samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: håndtering af fødevarer under produktion

1

af små kager, opbevaring samt opbevaringstemperaturer i

1

kølerum for kølevarer (mælk, smør, æg), gode arbejdsgange for

1

håndtering af småkages dej, set pakning og vejning af
småkager, brug af ren arbejdstøj, personlig hygiejne og

1

håndvaskefaciliteter, procedurer for affaldshåndtering.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
produktionslokale og inventar, arbejdsbord, kølerum, gulve,
vægge, lager, personalekantine og omklædningsrum. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse og

1

skadedyrssikring af modtagelsen, produktionslokale, inventar
og kølerum. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder
HACCP-plan, dokumentation for kontrol efter varemodtagelse,
opbevaring af fødevarer på køl for perioden fra januar 2017 til
d.d. Virksomheden oplyser om udarbejdelse af ny version af
egenkontrolprogram samt flow efter flytning af småkages
produktion til nye lokaler. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens

X

anvendelse af følgende ernæringsanprisninger: fedt, sukker og
energi. Virksomheden anvender IKKE ernæringsanprisninger i
deres markedsføring på internetside. Alle produkter er
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kontrolleret. Der er ikke foretaget kontrol vedr. brug af andre typer ansprisninger. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens færdigpakkede fødevarer er mærket med en korrekt og læsbar ingrediensliste.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overensstemmelseserklæring for Transparent
plastic bag, herunder identifikation af produktet, anvendelsesoplysninger (art af fødevare, tid og temperatur),
oplysninger om stoffer med specifikke migrationsgrænser og dual use additiver, udsteder af erklæring og
underskrift.
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