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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
1

krydsforurening, personlig hygiejne, skadedyrssikring,
sporbarhed, anprisninger fx på menukortet og registrering fx
ved import og samhandel, samt væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
fødevarer, herunder pakning af spiritus/coktail/grønt samt
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fremstilling af sukkersirup herunder tildækning og adskillelse
under opbevaring, samt faciliteter for hygiejnisk vask og tørring
af hænder. Virksomheden mangler at opsætte håndvask i
forbindelse med områder hvor der pakkes og fremstilles sukker
sirup. Virksomheden oplyser at der vil blive opsat håndvask
samt kølerum til grønt indenfor kort tid. Kontrolleret adskillelse
under produktion. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lokaler med
udstyr og inventar, herunder: produktions/pakke og
lagerfaciliteter, toiletfaciliteter, ingen anmærkninger. Vejledt
om procedurer for rengøring og evt. desinfektion af lokaler,
udstyr og inventar, som er i direkte kontakt med fødevarer.
Mundtligt gennemgået procedurer for affaldshåndtering. Ingen

X

anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Vejledt om overfladebehandling af
hylder med ubehandlet træ hvor der opbevares fødevarer.
1 time 30 min.
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Kontrolleret skadedyrssikring af lokaler, herunder yderdøre, vinduer, porte og afløb i virksomheden, ingen
anmærkninger. Vejledt om at anvende dør i port i stedet for at lukke hele porten op, virksomheden ioplyser at
de vil sætte et skilt op på port..
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Risikoanalyse, egenkontrolprogram ,
dokumentation for kontrol med varemodtagelse, tilbagetrækning, forebyggende skadedyrsikring, revision,
rengøring.
Procedurer for fremstilling af sukkersirup.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Vejledt generelt om at det er virksomhedens ansvar at sikre, at medarbejdere der
håndterer fødevarer har tilstrækkelig viden om fødevarehygiejne.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Kontrolleret virksomhedens biler til transport af fødevarer stikprøvevist.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som
tilsigtet af producenten. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Plastflasker og beholdere til
opbevaring af sirupper.
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