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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
1

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,

1

krydsforurening, tilberedning af særlige råvarer,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger f.eks. på
menukortet og registrering f.eks. ved import og samhandel,
økologi samt ansøgning ved væsentligt ændrede aktiviteter.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: produktion af gedeoste, konsumis,
opbevaring af kølepligtige fødevarer og frostvarer herunder
målt temperatur i kølefrostmøbler.
Konkret vejldt om regler for at anvendte desinfektionsmidler er
godkendte af Fødevarestyrelsen. Vejledt generelt om
virksomhedens dokumentation.
Kontrolleret analyseresultater for kimtal og drikkevand frem til
dags dato. Ok.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
produktionslokaler og kølerumslokale. Gennemgået rengøring
og desinfektion af udstyr til mejeriproduktion.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkning: Skadedyrssikring og vedligeholdelse af følgende
lokaler: mejerilokale, produktion/salgslokale, lagerlokaler og
personale og gæstetoilet. Konstateret at et lagerlokale med
2 timer 45 min.
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fryser ikke er skadedyrsikret. Vurderet til bagatelagtig overtrædelse ved dette kontrolsøg. Virksomheden var
igang med at finde løsning.
Konkret vejledt om engangsaftørring for håndvaske på toiletter samt evt. fugning af borde til væg.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
mejeriproduktion og konsumis og café, herunder HACCP-plan. Blanketter var pt. ikke tilgængelige. Vejledt om at
de er tilgængelige ved kontrolbesøg. Set dokumentation for varemodtagelse, opbevaring af køle og frostpligtige
fødevarer, ost og isdagbog (stikprøvekontrol) fra produktion til dags dato. Vejledt om risikoanalyse for
produktion af sorbetis.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Konkret vejledt om regler for offentliggørelse af kontrolrapport også med link
til hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: stikprøvevis færdigpakkede fødevarer
(Cajeta, gedeost) er mærket med følgende obligatoriske oplysninger og er læsbare: producentoplysning,
varebetegnelse, ingrediensliste efter faldende vægt, allergener, evt. mængdeangivelse, nettovægt,
holdbarhedsangivelse, særlige opbevarings - og anvendelsesforskrifter. Ok. Konkret vejledt om
mærkningsforordning og korrekt bedst før angivelse. Vejledt om regler for varestandarder/fedtprocent for oste
samt evt. næringsdeklaration.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter i henhold til virksomhedens registrering.
Virksomheden registreres til produktion og salg af mejerivarer/konsumis detail, café aktivitet med brød og kage.
Konkret vejledt om ansøgning til registrering af import. Virksomheden har meddelt at de har lidt samhandell.
Særlige mærkningsordninger: Konstateret at konsumis færdigpakkede er mærket med økologiingredienser.
Vurderet til bagatelagtig overtrædelse ved dette kontrolbesøg. Konkret vejledt om regler for
økologimarkedsføring på færdigpakkede fødevarer herunder ansøgning om økologitilladelse.
Kemiske forureninger: Kontrolleret dokumentation i form af analyserapporter for antibiotikakontrol. Ok.
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