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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
Hans Tausensgade 46E

Fremmedlegemer: Gennemgang af produktionslokale gav ikke

5550 Langeskov

anledning til bemærkninger.

38033344

6247

Hygiejne under produktion: Kontrolleret hygiejne under
produktion af lagsagne. Ingen anmærkninger. Ydet konkret
1

vejledning om løsningmuligheder for hævet opbevaring i

1

kølerum med f.eks plastpaller.

1
1

Indpakning og emballering: Kontrolleret opbevaring af glas til
middagsretter og suppe. Følgende er konstateret:
Virksomheden opbevarer glas til middagsretter og suppe i et

1

rum der ikke er skadedyrssikret og ikke autoriseret. Forholdet

1

betragtes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden er ved tilbygge et
emballagerum og straks under tilsyn flyttede glassene til et
eksternt lager.
Holdbarhedsvurdering: Virksomheden har fået taget prøver af
en færdigret og en suppe ved holdbarheds afslutning for både
processhygiejnekriterier og fødevaresikkerhedskriterier. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring:
Rengøring af udstyr mv., som kommer i kontakt med fødevarer,
herunder genbrugsemballage: Kontrolleret rengøring og
rengøringsprocedurer af inventar i produktionslokalet
herunder borde. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse:

X
Lokaler og udstyr, vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse
af inventar i produktionslokalet, herunder borde. Ingen
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anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol:
Dokumentation for risikoanalyse og HACCP-plan: Kontrolleret virksomhedens riskoananlyse med fokus på
fremmedlegemer. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information:
Sporbarhed: Kontrolleret sporbarhed et led tilbage på hakket kylling og kyllinge lårkød produceret i andet
samhandelsland, men købt i DK. Ingen anmærkninger. Kontrolleret sporbarhed et led tilbage på råvarer til
lasagne i form af frossen bredbladet spinat og frisk bladselleri samt sporbarhed et led frem på frossen Vegetar
Lasagne. Ingen anmærkninger.
Vildledning: Kontrolleret for vildledende mærkning på Vegetar Lasagne. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.:
Autorisation og godkendelser: Virksomheden er i gang med at udbygge med et emballagelokale. Ydet generel
vejledning om ansøgning og autorisation inden opstart.
Kontrol ved indførsel, herunder returvarer EU/3. Lande: Virksomheden oplyser at de ikke importerer fødevarer
fra andre lande. Stikprøvekontrolleret leveandør på hakket kylling og kyllinge lårkød produceret i andet
samhandelsland. Ingen anmærkninger.
Sundhedsmærkning/identifikationsmærkning: Kontrolleret ID-mærkning på råvaren hakket kylling og kyllingelår
samt kontrolleret ID-mærkning på Vegetarisk Lasagne og Tikka Masala. ID-mærket er med korrekt udformet og
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med det korrekte autorisationsnummer samt uudsletteligt. Ingen anmærkninger. Ydet generel vejledning om
reglerne for læsbarhed.
Særlige mærkningsordninger:
Økologi: Virksomheden vil producere ikke konventionelle retter til et nytårsevent. Ydet konkret vejledning om
løsningsmuligheder for ansøgning og fremsendelse af egenkontrolprocedurer til fornyet økologirapport.
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