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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret mundtlige og
Kædekontrolhovedkontor

skriftlige procedurer for tilbagetrækning. Virksomheden

Rigensgade 11

oplyser, at kædeenhederne får en opringning fra leverandøren

1316 København K

og desuden sender virksomheden en mail med påmindelse om

26631521

indberetning til kædehovedkontoret og i egenkontrollen. Ingen
anmærkninger
Kontrolleret procedurer for forbrugerklager og
1

sygdomshenvendelser. Virksomheden redegjorde mundtligt for
disse procedurer og oplyste, at de skriftlige procedurer vil blive
tilrettet til det de faktisk gør

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomheden anvender e-branchekoden. Set
risikoanalyse på tatar. Virksomheden oplyser at den

1

fremsender information om hvorledes det sikres via

1

leverandørerklæringer, at oksekød er salmonellafrit (står i
branchekoden). Virksomheden har demonstreret hvorledes
kædeenhederne finder information om holdetid ved forskellige
kombinationer af stegetemperaturer, afbruning mv.
Gennemgået procedurer for implementering af egenkontrollen

1

i virksomheder ved nye virksomheder og årlig opfølgning.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer for offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside. Set eksempel på
kontrolrapport for Kost og Mask.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomheden er ansvarlig for procedurer for
sporbarhed et led tilbage. Alle fakturaer registreres i navision,
som hovedkontoret har adgang til. Desuden registreres alle
fakturaer i database kvartalsvis, som kædeenhederne har
adgang til. Alle følgesedler gemmes i enhederne så længe
varen befinder sig i virksomheden og kan desuden hentes i
webshops. Set eksempel på faktura på køb af småkager.

X

Kontrolleret procedurer for information om allergene
X

ingredienser. Set plancher og menukort, der anvendes i
kædeenhederne. Modtaget 3 brochurer om angus, frie grise og
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græsgrise. Disse er ikke gennemlæst i detaljer. Set dokumentation for angus kvæg fra Livø. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Gennemgået procedurer for udvælgelse af
leverandører. Virksomheden kontrollerer at leverandører er registrerede som fødevarevirksomheder.
Virksomheden sikrer at leverandøren er oprettet på leverandørliste og kontrollerer, at kædeenhederne kun
anvender leverandører på denne liste. Kædeenhederne er instrueret i kun at handle med registrerede
fødevarevirksomheder.
Vejledt virksomheden konkret om at indsende mail til Fødevarestyrelsen om anmeldelse af ændring i bilaget til
kædekontrolaftalen, da virksomheden oplyser, at kemiske forureninger ikke er omfattet af hovedkontorets
ansvarsområder.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kædekontrolhovedkontoret har ansvaret for
udvælgelse af leverandører og hvilke emballager, kædeenhederne kan købe. Såfremt kædeenhed har specielle
ønsker til emballage, skal hovedkontoret godkende dette. Set eksempel på overensstemmelseserklæring for
miljøskål og hvide plastbokse hentet på webshop. Kædeenhederne har adgang til brugsanvisninger på
leverandørers hjemmeside. Udstyr fx. boxe købes af den enkelte kædeenhed efter godkendelse af indkøbet
(omkostningerne) af hovedkontoret. Hovedkontoret tjekker ikke overensstemmelseserklæringer for udstyr, men
oplyser at der kun købes hos udvalgte leverandører. Vejledt virksomheden konkret om udarbejdelse af
procedurer til sikring af at udstyr er egnet til kontakt med fødevarer. Hovedkontoret oplyser, at kædeenhederne
er instrueret i aldrig at genbrug emballage, som er modtaget som emballage med fødevare i.
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