0

Winterspring

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: faciliteter til hygiejnisk håndvask i
Bredgade 26, 3.

produktionslokale, mundtlig procedure for håndtering ved

1260 København K

fremstilling af Kombuca og tørreing af urter mm. Oplagring af

35234640

fødevare i køle og fryseenheder, faciliteter til
personalefaciliteter i form af personaletoilet.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: mundtlige
1

procedure for adskillelse af håndtering af fødevare og

1

materialer der skal til vask/opvask, vask sker kun når køkkenet

1

er lukket ned.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: gulv,

1

vægge og loft i produktionskøkken, overflader på borde i

1

produktionskøkken, overflade i frostenhed

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: skadedyrssikring af produktionskøkken, overflader på
borde i køkken, i frostenhed, gulv i produktionskøkken, vægge i
produktions køkken. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for produktion af
kombucha drikke, herunder udpegning af CCP. Kontrolleret
vurdering af styring risico: vækst af patogene bakterier,
herunder listeria monocytogenes under
fermenteringsprocessen, styres ved ph måling i slutprodukt (ph
3,6). Vejledt om fastsættelse af tidsgrænsen for hvornår ønsket
ph skal være opnået. kontrolleret risikoanalyse for
fermentering og saltning af frugt og grøntsager: Virksomheden
har beskrevet måling af ph (4,0) efter 48 timer ved
fermentering og saltning af frugt og grønt. ingen anmærkninger
Vejledt om endelig tilpasning af risikoanalyse, herunder om
fjernelse af ikke relevante afsnit.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

X

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har
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procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret system til videregivelse af mærkningsomlysninger, herunder oplysninger
om allergener til salgsled, der pakkes og mærkes ikke vare i virksomheden, kontrolleret at færdigpakket is
fremstillet på kontrakt i anden virksomhed er mærket med: markedsansvarling, ingrediensliste, nettoindhold,
quid mærkning, næringsdekleration. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg og aktiviteter: Ingen anmærkninger. Virkosmheden
oplyster at der ikke produkteres eller oplagres animaske vare så som kød, fisk mm, vejledt om hvike aktiviteter
der udløser krav om autorisation.
Varestandarder: virksomheden har pt ikke varer omfattet af handelsnormer
Tilsætningsstoffer m.v.: Der anvendes kun tilsætningsstoffer uden mængde begrænsening pt, vejledt og
demonstreret databasen for tilsætningsstoffer.
Emballage m.v.: Vejledt om krav til fødevarekontaktmaterialer herunder om krav til
overensstemmelseserklæringer og sporbarhed, der kunne ved tilsynet ikke fremvises
overensstemmelseserklæringer for anvendte plastbøtter, vurderet som bagatelagtig overtrædelse, varerne er
mærket til kontakt med fødevare.
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