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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
opbevaringsforhold for honning i engrosemballage som
Rødlersvej 11

modtages fra biavler og er konstateret, at gulvet i en del af

4733 Tappernøje

lokalet, hvor honningopbevares er med rester af honning fra

17811703

honningtavler, som står til at blive smetlet i lokalet ved siden af
og nogle af honningbeholderne står udenfor lokalet og
virksomheden oplyser, at de er lige modtaget fra biavlerne.
1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om

1

reglerne for fødevarehygiejne.

1

Kontrolleret forhold for håndtering af affald og procedure for

1

transport af honning til honningcentral, som foretages af
ekstern transportør samt procedure håndtering af

1

forbrugerklager. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret lagerlokale. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret lagerlokale og er
konstateret, at virksomheden har bygget en ny hal og vil bruge
den til opbevaring af honning i engrosemballage (ved tilsynet

1

var der kun få spande af honning på en emballeret palle), men
gulvet ikke er vaskbar. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om regelerne for indretning af
fødevarelokaler, herunder kravet om vaskbar gulv og vægge
samt skadedyrssikrede lokaler.
Kontrolleret skadyrssikring af lagerlokale samt de seneste 2
servicerapportter (januar 2018 og april 2018) fra
skadedyrsfirmaet. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse. Ingen anmærkninger. Stikprøvevis kontrolleret
sporbarhed på honning. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

X

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbrahedsmærkning
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på engrospakninger af honning. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Kontrolleret registrering til
samhandel med fødevarekontaktmaterialer. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret overnsstemmelseserklæring som gives til kunderne af fødevarekontaktmaterialer.
Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om tilretning af overensstemmelseserklæringen så den indeholder
oplysninger om alle relevante lovgivningsområder, som skal refereres til og ikke kun forordning for
fødevarekontaktmaterialer.
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