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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under
oplagring i frostrum, kølerum og tørvarelagre, ingen
Handelsvej 28

bemærkninger.

5260 Odense S

kontrolleret procedure og frekvens for afrimning og fjerne af

38338862

rim i frostrummet, ingen bemærkninger

5732

Kontrolleret opbevaringstemperaturer i frostrum og kølerum,
ingen bemærkninger
1

Kontrolleret opbevaring og håndtering af fødevarer i bil ved

1

rampe, ingen bemærkninger

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:

1

frostlager, kølelager og tørvarelager
Renholdelse af bil ved rampe kontrolleret, ingen bemærkninger

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

1

lokaler: Frostrum, kølerum og tørvarelager. Ingen

1

anmærkninger.
Kontrolleret vedligeholde af bil ved rampe, ingen
bemærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret ccp procedure for
temperatur overvågning, ingen bemærkninger
Kontrolleret dokumentation fro temperatur overvågning.
Følgende er konstateret: Temperaturen logges løbende,
Virksomheden kan ikke umiddelbart forvise dokumentation
herfor.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, i det
logninger kan ses på displayet og oplyser at de fremover vil
udføre manuelle kontrollere og nedskrive disse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Mayonaise og såsbas.

X

Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: registrering som modtagelager i forbindelse
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med aktiviteten import og samhandel .
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at de pt. ikke modtager animalske fødevarer fra andre lande.
Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for sporbarhed på fødevarer som virksomheden har købt/modtaget.
Vejledt om at aktiviteten bør afmeldes, hvis virksomheden ikke længere ønsker at være modtage lager ved
samhandel.
Kontrolleret procedure i forbindelse med aktiviteten midlertidig godkendt kontrolsted, herunder hvilke fødevare,
oprindelse, skriftlige og mundtlige procedure, prøveudtagningsudstyr og håndvaskeforhold, ingen
bemærkninger. Fornyet godkendelse fremsendes.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
modtagekontrol/transport, regnskab, dokumentation, mærkning, opdateret økologirapport. Ingen
anmærkninger
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