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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
v. RASMUS PEDER PEDERSEN

uden anmærkninger: Spurgt ind til procedurer for håndtering

Nr Hostrupvej 22

og hygiejne ved ompakning af tilsætninngsstoffer til den

6230 Rødekro

endelige forbruger. Herunder også for muligheder for at vaske

64621157

hænder og spurgt ind til virksomhedens sikring mod
fremmedlegemer og kontaminering af fødevarer ved
ompakning af tilsætningsstoffer.
1

Kontrolleret spor af skadedyr.

1

Kontrolleret opbevaring /emballering af ikke letfordærvelige

1

/fødevarekontaktmaterialer fødevarer på lager.

1

Kontrolleret at fødevarer er korrekt hævet over gulv og at
emballage er intakt og at der er pænt og ryddeligt på lageret.
Spurgt ind til om virksomheden har haft returvarer siden sidste

1

tilsyn. Set procedure for returvarer.

1

Spurgt ind til om virksomheden har (affald) på virksomheden
og hvad de gør ved dem.
Kontrolleret temperratur i kølerum hvor tarme opbevares.

1

Ingen anmærkninger.

1
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af reoler og
rengøring generelt på lageret og Køkkenet hvor virksomheden
har muligheden afvejning af krydderier. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af
bygninger/ inventar(reoler) på lageret.
Gennemgået virksomhedens foranstaltninger til bekæmpelse af
skadegørere (net for vinduer, tætte døre/porte,udendørs
giftkasser). Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Vejledt virksomheden om hvor de
på fødevarestyrelsens hjemmeside kan finde noget omkring
egenkontrol. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed
X

X

(et led frem og et led tilbage) på følgende fødevarer som
opbevares på lageret. Set virksomhedens procedure. Set nogle
af virksomhedens fakturaer.
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Stikprøvevist kontrolleret færdigpakkede kryderiblandinger for mærkning af allergene ingredienser.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden er korrekt registreret som
importør til indførsel af fødevarer.
Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret hvor virksomheden indkøber deres tilsætningsstoffer og at de er
(stikprøvevis) korrekt angivet på deres krydderiposer som de modtager. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæringer på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.
Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret vacuum - poser. Virksomheden kunne redegøre for deres
procedure ved indkøb og videre salg af FKM materiale.
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