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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Hygiejne under produktion: Fremstilling af pop korn, herunder
Frederikshavnsvej 80

coatning.

9800 Hjørring

Personlig hygiejne og helbred : Håndvask i produktion og på

37952931

personaletoilet er forsynet med koldt og varmt, sæbe og
engangspapir. Arbejdstøj er rene. Kontrolleret anvendelse af
håndvask i forbindelse med arbejdet.
1

Indpakning og emballering: Kontrolleret i forbindelse med

1

fremstilling af pop korn.

1

Rengørings- og desinfektionsmidler: Det desinfektionsmiddel,

1

der anvendes til overflade, der kommer i kontakt med

1

fødevarer, er godkendt af Fødevarestyrelsen.

1

Temperatur, køleskabet med smør er målt under 5 grader.

1

Procedure for affaldshåndtering.
Fremmedlegemer: Kontrolleret procedure og tiltag for at undgå
fremmedlegemer.
Tilbagetrækning: Kontrolleret mundtlig procedure. Vejledt
generelt om regel.
Ingen anmærkninger.

1
Virksomheden oplyser, at man snarest vil finde en løsning
vedrørende forrum til toilet, da man har brug for det
lagerplads, der er omkring toilettet. Der vurderes en
bagatelagtig overtrædelse i dag. Vejledt om
løsningsmuligheder hertil.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret:
Daglig rengøring af produktionslokale. Set stikprøvevis
dokumentation for rengøring i januar 2018.
Periodisk rengøring af produktionslokale.
Rengøring af genbrugsemballage: Kontrolleret stikprøvevist
plastbeholdere og låg. Der var lidt hindbærpulver i enkelt låg.
X

X

Der vurderes en bagelagtig overtrædelse.
Ingen anmærkninger.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af produktionslokale. Set rapporten fra
skadedyrsbekæmpelsesfirma fra den 9. januar.
Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Dokumentation for risikoanalyse for varemodtagelse og opbevaringstemperatur.
Dokumentation for CCP: Kontrolleret stikprøvevis dokumentation for varemodtagelse og opbevaringstemperatur
(smør) fra januar til marts 2018, samt afvigelsesrapporter fra 2017.
Revision: Set dokumentation for årlig revision 2018.
Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Link på hjemmeside. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Hygiejneuddannelse medarbejdere: Kontrolleret procedure for instruktion af
medarbejder.
Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret, at saltet anvendte i produktion, er det samme som virksomheden
markedsfører på sin hjemmeside.
Generelle sporbarhedskrav: Kontrolleret procedure for sporbarhed, herunder stikprøvekontrol af sporbahed et
led frem.
Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som
tilsigtet af producenten. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Handsker, plastbøtter (Top Store,
Storage Box 52 liter) og bøtter til pop korn (Super Lock 535 ml.).
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