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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Håndvask med sæbe og papir,
stikprøvevis temperaturkontrol i køle- og fryseenheder.
Kontrolleret personaletoilet, herunder forrum med håndvask,
sæbe og papir, samt kontrolleret at der ikke opbevares rent

2

arbejdstøj i forrum til toilet. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af røremaskine, køleborde og
skåle med drys til softice.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret tilgængelighed af
dokumentation for egenkontrol.
Det indskærpes, at dokumentation for egenkontrollens
gennemførelse og resultater til enhver tid skal være tilgængelig
for Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke finde
dokumentation for udført egenkontrol for varemodtagelse,
opvarmning og nedkøling. Virksomheden har udpeget
områderne som kritiske kontrolpunkter i risikoanalysen, og
virksomhedens egen fastsatte frekvens er 1 gang pr. månede.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Jeg ved ikke

X

hvor de er blevet af, jeg tror de er røget ud af mappen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
1 time 20 min.
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Vejledt om at tilpasse blanket 2, herunder at der tilføjes kryds i råvaregrupperne "Råt kød og rå æg" og
"varmebhandlet kød og pålæg".
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport. Generelt vejledt om at nedtage elite mærkat.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Æg, gufmix, kylling og remoulade.
Ingen anmærkninger. Generelt vejledt om reglerne for sporbarhedsdokumentation.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret Anvendelse af rød farve i softice-masse.
Det indskærpes, at der kun må anvendes tilsætningsstoffer der er godkendte til anvendelse i
fødevarekategorien.
Følgende er konstateret: Virksomheden anvender en rød farve med indhold af E122, E124 og E110 i
softicemassen. E124 og E110 må ikke anvendes i softice som er indplaceret i fødevarekategori 3.
Vejledt generelt om reglerne for tilsætningsstoffer, herunder EU-databasen og indplacering af fødevarer i
kategorier.
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