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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret anvendelse af
1

hygiejniske faciliteter ved håndvask i pakkeri og lagerlokale-ok.
Virksomheden har procedurer for kontrol af spatel og andre
metalgenstande som kommer i berøring med bolcher ved
fremstilling af disse-ok. Kontrolleret håndtering af fødevarer
ved selvbetjening, herunder at der var skeer i flere af de
enkelte beholdere, og idag oplyser virksomheden, at de vil få
skeer med længere håndtag eller få skeer monteret tæt ved de
enkelte beholdere, således der ikke er risiko for at bolcher
kontamineres af skeer.
Kontrolleret virksomhedens system for batch samt
nummerering af disse i virksomheden, og idag er mundtlig
redegjort for procedurer for evt. tilbagekaldelse fra
virksomheden-ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i lagerlokale -ok.
Kontrolleret rengøring i produktionslokale, hvor der koges og
virksomheden oplyser, at der pt males hvert andet år.
Kontrolleret rengøring i pakkelokale, på maskiner, hvor
virksomheden oplyser, at maskiner rengøres inden brug. Idag
er der konstateret brunlige belægninger på væg i kogerum,

X

sukker belægninger mellem borde på lager. Det vurderes som
en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt om reglerne for at
lokaler, hvor der produceres og opbevares fødevarer fremstår
2 timer 15 min.
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vel vedligeholdte og rengjort.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse på sukkerlager, herunder at der er etableret nyt gulv i
sukkerlager og de øvrige gulve er repareret pletvis-ok. Virksomheden oplyser, at de får repareret gulv og gulv op
af væg, således det slutter tæt til væg. Virksomheden oplyser, at der monteres ny fejeliste under dør, fra
sukkerlager og ud -ok Virksomheden har etableret stålplader/ kobberplader ved fliser nogle steder og stål/
kobberplader er ikke fuget tæt til væg og der mangler fuger ved fliser nogle steder -virksomheden oplyser at
dette fuges. Det vurderes som en bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning og at allergener er fremhævet visuelt i ingredienslisten på
karameller-ok. Kontrolleret mærkning med ingrediensliste og næringsdeklaration på emballerede
fødevarer-ok.Vejledt om reglerne for, at allergener fremhæves visuelt i ingredienslisten på nettet, og
virksomheden oplyser,at dette indføres, samt at næringsdeklaration og ingrediensliste konsekvent fremgår af
alle produkter til salg på nettet. Idag konstateret at næringsdeklaration ikke fremgår i tilknytning til alle deres
produkter på nettet, og virksomheden oplyser, at det bliver rettet således det er i henhold til reglerne. Det
vurderes som en bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn.
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