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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne under produktion
eller oplagring: Kontrolleret håndtering af sandwich produktion
Stamholmen 140A

ved start af produktion for d.d. samt kontrolleret at

2650 Hvidovre

medarbejder følger hygiejnisk procedurer, herunder håndvask i

28499108

slusen før indgang til produktion (højrisiko zoner): Ingen
anmærkninger.
1

Temperatur, produkt: Kontrolleret rumtemperatur i

1

råvarekølerum (halvfabrikater) og i ekspeditionslokale: Ingen

1

anmærkninger.
Indpakning og emballager: Kontrolleret opbevaring af

1

stålbakker i produktionslokale for spiseklarprodukter: Ingen

1

anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: Rengøring af lokaler og udstyr: Visuelt
stikprøvekontrol af lokale og borde, samt transportbånd under
produktion af sandwich d.d.: Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring i

1

produktionslokale (dressing- og pastakogningsrum),
tørvarelager og ekspeditionskøl.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Lokaler og udstyr, vedligeholdelse:
Generelt fremstod virksomheden vel vedligeholdt.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gennemgået
virksomhedens forbedringer af vedligeholdelse i
produktionslokale.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har
procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Generel krav til mærkning af
færdigpakkede fødevarer: Stikprøvekontrolleret, herunder
varebetegnelse, næringsdeklaration, allergener, quid

X

mærkning, opbevaringstemperatur, mærkning med
tilsætningsstoffer, holdbarhed: Ingen anmærkninger.
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Konkret vejledt om netto vægt for to produkter. Henvist til mærkningsvejledning.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret Færdigpakkede sandwich med økologisk ost.
Følgende er konstateret: Virksomheden mærker med "økologisk ost i indgrediens liste"i færdig sandwich.
Virksomheden har ikke en økologigodkendelse og har oplyst at de vil følge op på forholdet.
Der er konstateret at osten brugt i produktion af det pågældende sandwich var økologisk.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for at mærke med økologisk ingrediens i ingrediensliste og har henvist til
økologiforordningen/vejledning.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring(er) på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.
Følgende fødevarekontaktmateriale(r) er kontrolleret Plastik spand og pap.
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