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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring og temperatur i køle- og
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fryserum, opbevaring af tørvarer, faciliteter til håndvask,

5260 Odense S

husorden i og omkring virksomhedens reoler i fryserum samt
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virksomhedens procedurer for varemodtagelse.
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Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Rengøring af og omkring virksomhedens reoler
1

i kølerum, fryserum og tørvarelager.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse i og

1

omkring virksomhedens reoler i fryserum. Følgende er

1

konstateret: Der ses lettere ansamlinger af is i loftet over

1

virksomhedens oplagrede varer. Virksomheden oplyser at de

1

har en procedure for fjernelse af is i loftet hver fredag. Ingen

1

anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
HACCP-plan med opbevaringtemperatur for spiseklare
produkter som eneste CCP. Ingen anmærkninger. Kontrolleret
virksomhedens dokumentation for opbevaringstemperatur i
kølerum og fryserum siden 15-3-18. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har
procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med
allergener på tærteform og hvede bagetter. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret mærkning på dansk, holdbarhed,
opbevaringstemperatur og ingrediensliste på Røget
hamburgerryg, Coctailpølser og Serannoskinke. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning på dansk, holdbarhed og

X

opbevaringstemperatur på Okse striploin. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens sporbarhedssystem via pc. Ingen
anmærkninger
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Kontrolleret sporbarhed et led frem og et led tilbage på Coctailpølser samt et led tilbage på Serannoskinke.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed på animalske fødevarer under transport. Følgende er konstateret: På virksomhedens
følgesedler, der følger animalske fødevarer under transport, mangler der angivelse af lageradressen, hvor de
animalske fødevarer afsendes fra.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt
om reglerne for sporbarhed på animalske fødevarer.
Godkendelser m.v.: Virksomhedens egenkontrol er d.d. fundet velfungerende og virksomheden autoriseres
endeligt. Endelig autorisation fremsendes.
Kontollereret at der er identifikationsmærkning på Okse striploin, Røget hamburgerryg, Coctailpølser og
Serannoskinke. Ingen anmærkninger.
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