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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
Kontrolleret opbevaring af råvarer på køl, frost og tørvarelager
Fabriksvej 2

samt opbevaring af emballage (spande, låg og yderpap).

6920 Videbæk

Gennemgået procedurer for opbevaring af tørvarer efter

27927661

anbrud af sække, herunder overvågning af holdbarheden efter
anbringelse i anden emballage end originalemballagen.
Kontrolleret fremstilling af småkager produktionsområde samt
1

pakning og etikettering af småkager i pakkeafdeling, herunder

1

afkøling af småkager før pakning. Kontrolleret opbevaring af

1

udstyr og inventar i produktionsområde og pakkeafdeling, der

1

ikke blev anvendt under tilsynet. Gennemgået procedurer for

1

tilbagetrækning samt håndtering af reklamationer. Kontrolleret
dokumentation for analyse af vand udtaget på virksomheden i

1

maj 2018. Ingen bemærkninger hertil.

1

Hygiejne: Rengøring:
Kontrolleret rengøringsstandard af inventar og udstyr på
tørvarelager, kølerum, frostrum, emballagelager,
personaletoiletter, pakkeafdeling samt produktionsområde.

1

Gennemgået procedurer for renholdelse af bageplader. Ingen
bemærkninger hertil.
Hygiejne: Vedligeholdelse:
Kontrolleret procedurer for overvågning af
skadedyrsforekomst, herunder vejledt konkret om at anbringe
paller med emballage i tilstrækkelig afstand fra væggen,
således at det er muligt at inspicere for skadedyr bag paller
langs væggene. Gennemgået procedurer for kalibrering af
termometre samt vejledt om kalibrering af vægte. Kontrolleret
dokumentation for planlagte og udførte udbedringer af lokaler
og udstyr. Ingen bemærkninger hertil.

X
Virksomhedens egenkontrol:
Kontrolleret egenkontrolprogram med tilhørende risikoanalyse.
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Kontrolleret dokumentation for overvågning af temperatur ved modtagelse for perioden 02.03.-26.09.2018, ved
opbevaring af råvarer på køl og frost for perioden 04.01.-28.09.2018 samt skyllevandstemperatur i
opvaskemaskine for perioden 01.02.-17.08.2018. Ingen bemærkninger hertil.
Offentliggørelse af kontrolrapport:
Kontrolleret, at virksomhedens hjemmeside viser de seneste 4 kontrolrapporter. Ingen bemærkninger hertil.
Mærkning og information:
Kontrolleret mærkning af finskbrød og vaniljekranse, herunder baggrundsdokumentation for beregning af
næringsdeklaration for vaniljekranse samt angivelse af produktionsvirksomhed for det anvendte smør. Ingen
bemærkninger hertil.
Særlige mærkningsordninger:
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår (modtagekontrol, regnskab,
dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, slagtning/forarbejdning/pakning, mærkning). Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret adskillelse og opmærkning af økologiske råvarer i kølerum, frostrum og tørvarelager. Optalt
mængder af økologisk kanel og økologisk sukker og sammenlignet med mængder på seneste leverancer.
Kontrolleret partispecifik dokumentation for modtagelse af økologisk kanel, sukker, mørk sirup og orangeolie.
Gennemgået procedurer for årlig kontrol af økologiske leverandørers økologierklæringer, herunder vejledt om
skriftlig eller elektronisk dokumentation for den årlige kontrol. Virksomheden er opmærksom på indhentning af
fornyet økologierklæring fra hollandsk leverandør af økologiske råvarer. Kontrolleret mærkning af økologiske
vaniljekranse og finskbrød. Kontrolleret seneste økologiregnskab for perioden april-august 2018, herunder
dokumentation for indgående mængder af økologisk smør og skummetmælkspulver samt dokumentation for
beregnede anvendte mængder af råvarer til fremstilling af økologiske kammerjunkere i forhold til recepter og de
producerede portioner. Kontrolleret løbende regnskab for producerede økologiske småkager for perioden
september-oktober 2018, herunder løbende angivelser af omkonvertering af økologiske råvarer anvendt til
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konventionelle færdigvarer. Ingen bemærkninger hertil.
Emballage m.v.:
Kontrolleret overensstemmelseserklæringer for sorte låg og sorte spande, herunder producentens angivelse af
egnede fødevaretyper og temperatur af produkterne. Ingen bemærkninger hertil.
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