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Fødevarestyrelsen har d.d. udført ordinær og opfølgende
kontrol i virksomheden. Kontrolresultatet er gennemgået med
Mørupvej 30

virksomhedens ansvarlige og fremsendes efterfølgende til

7400 Herning

virksomhedens E-Boks.

25449789

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne og
korrekt sektionering, ved håndtering af emballerede fødevarer,
1

(måltidskasser, frugt og grøntkasser, lukkede polystyrenkasser)

1

samt procedurer for trafik/kørsel i og ved lagerhallen.

1

Virksomheden har redegjort for procedurerne og vist

1

sektionering mellem områder til fødevarer og nonfood. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk håndvask og procedurer for

1

håndtering og bortskaffelse af fødevareaffald. Ingen

1

anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lagerlokaler og
læsseramper samt, virksomhedens procedurer for daglig og
periodisk rengøring. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold og
skadedyrssikring af lokalerne. Forhold vedr. skadedyrssikring af
portåbninger, beskrevet på forrige kontrolrapport er udbedret.
Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser, at der er indgået aftale med eksternt
skadedyrsfirma og at vedligeholdelsesgennemgang, fundne
opgaver og frist for udbedring, beskrives i skema jf. fremlagte
egenkontrolprocedurer. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens

X

risikovurdering og skriftlige egenkontrolprocedurer. Ingen
anmærkninger. Virksomheden oplyser følgende:
Risikovurdering er baseret på en branchekode fra DTL.
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Risikovurderingen bliver udprintet og tilføjet i egenkontrolmappen. Der udarbejdes skema/procedurer til
registrering af fejl og reklamationer, elektronisk eller i papirform.
Der er redegjort for procedurer og kontrakter med eksterne transportører, som skal sikre at kun transportører
der er korrekt registreret ved Fødevarestyrelsen, kan udføre transport af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen
hjemmeside, Herunder etablering af link på virksomhedens hjemmesiden via www.findsmiley.dk
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på fødevarer som kortvaringt oplagres og distribueres i/af
virksomheden. Virksomheden har fremlagt procedurer og dagsrapport med angivelse af hver enkelt kunde og
distributør samt, reference til konkrete kolli/måltids-/grøntkasse. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse om korrekt registrering af alle aktiviteter (transport og
lagervirksomhed) fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Indsendt registreringsanmodning af 23-05-2019, sammenholdt
med konkrete aktiviteter i virksomheden.
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