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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret anvendelse af
1

hygiejniske faciliteter ved håndvasken, herunder at der er
varmt og koldt vand, sæbe og papir ved håndvaske -ok
Kontrolleret virksomhedens procedurer for tilbagetrækning,
herunder at virksomheden ved produktion påfører dato for
modtagne råvarer, der er brugt til pågældende datos
produktioner, og virksomheden har lister over hvilke

1

produktioner, der er leveret til de enkelte kunder, således evt
tilbagetrækning let kan gennemføres-ok Virksomheden har
analyseresultater for parametre jf. mikrobiologiforordningen,
og de får lavet analyser 1 gang om året-ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i lokale hvor
modtagne råvarer opbevares, samt i produktionsområde -ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
perioden fra august til idag for varemodtagelse, herunder at
der på skema for varemodtagelse angives fakturanr/ ordrenr,
dato og produkt-ok Kontrolleret dokumentation for perioden
fra sidste tilsyn til idag for opbevaringstemperatur, opvarmning
og nedkøling af fødevarer-ok. Kontrolleret indstikstermometer,
der anvendes til kontrol af opvarmning og nedkøling-ok

X

Offentliggørelse af kontrolrapport: Link til kontrolrapporten er
på hjemmeside-ok
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed af
1 time 30 min.
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fødevarer et led tilbage for ananas, rødbede, knoldselleri og et led frem af 3. dags juicekur med 1 daglig
suppe-ok
Kontrolleret mærkning af morgendrik, herunder kontrolleret ingrediensliste og rækkefølge i forhold til mængden
af ingredienser i morgendrik i opskrift/ produktionsseddel. Der var lidt mere dadel i end aronia, hvorfor disse
skal bytte plads i ingredienslisten og der var meget lidt acai og himmalayasalt , men disse burde også byttes om i
forhold til faktisk indhold. Virksomheden oplyser, at det er pga små justeringer i opskriften, og de vil få det
ændret. Det vurderes som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt om reglerne for at ingredienser fremgår i
ingredienslisten i faldende orden efter faktisk indhold af de enkelte ingredienser.
Emballage m.v.: Kontrolleret emballage, Bobby PET 330 ml, Embaco og at den er egnet til opbevaring af suppe
på frost og virksomheden oplyser, at de først påfylder suppe, når det er helt afkølet-ok
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