0

Højbyhus Gårdbutik

1

28-11-2018
Højbyvej 5 A
5260 Odense S

31-10-2017

26693535

1
1
1

30-05-2017
1
02-06-2016
1
1
1

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
1

hænder i bageri, kontrolleret opbevaringstemperatur i køle- og

1

fryseenheder samt kontrolleret mundtlige procedurer for
udbringning af varmt og koldt tilberedt mad.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende udstyr til
temperaturovervågning er kontrolleret uden anmærkninger:
Indstikstermometer.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse for modtagelse og opbevaring af fødevarer med
og uden kølekrav, varmebehandling og nedkøling samt for
tilberedning uden varme. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret: Virksomhedens egenkontrolprogram.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise et
egenkontrolprogram.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden oplyser at
det vil blive udarbejdet hurtigst muligt.
Vejledt konkret med løsningforslag om, at Fødevarestyrelsens
eksempel på et egenkontrolprogram, kan anvendes eller bruges

X

som inspiration til udarbejdelse af virksomhedens eget
egenkontrolprogram.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
2 timer
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uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens registrering.
Følgende er konstateret: Virksomheden samhandler med et andet EU land, men er ikke registreret til denne
aktivitet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden
oplyser, at de vil lade sig registrerer med det samme.
Særlige mærkningsordninger: Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er
kontrolleret i indeværende kalenderår, herunder modtagekontrol, dokumentation for køb af økologiske
fødevarer, mundtlige procedurer for kontrol af, at leverandørerne er underlagt økologikontrol samt udtaget
faktura til krydskontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens skriftlige procedurer fra november 2009 - Det er Fødevarestyrelsens vurdering at
procedurerne bør opdateres, grundet ændringer i virksomhedens håndtering af økologisk produktion, skræpede
krav i lovgivningen til beskrevne økologi egenkontrolprocedurer samt til mængde regnskab. Virksomheden vil
indsende opdaterede procedurer. Ingen anmærkninger.
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