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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Kirstinehøj 46

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvevis gennemgået

2770 Kastrup

produktions flow for produktion af brioche boller i forhold til

11892949

fremmedlegeme fundet i færdigvarer, der kunne ikke ved
gennemgang af flowet konstateres en kilde. Ingen
anmærkninger
1

Vejledt omkring optimering af praksis for visuel kontrol for
fremmedlegemer jf. risikoanalyse.

2

Vejledt generelt omkring regler for opbevaring af ikke

2

anvendt/relateret udstyr/inventar o.l. i produktionsområdet.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til
bekæmpelse af skadegørere.
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger
til bekæmpelse af skadegørere.
Følgende er konstateret, dør ud til
vareleveringsområdet(udenfor) sluttede ikke tæt med
gulv/panel med risiko for skadedyrs indtrængen.
Fotodokumentation hjemtaget.
Trådnet ind til produktionen i forbindelse med nedkøling af div.
brød havde flere brud/huller med risiko for skadedyrs
indtrængen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger, det får vi bragt i
orden snarest. Døren skulle være bestilt. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt generelt omkring vedligeholdelse kategorisering og
forebyggelse.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse. Indskærpelse fremsendt.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig

X

risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke risikovurderet
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procestrin indkøb af råvarer / fødevarekontaktmaterialer i forhold til fysiske sundhedsfarer. I forbindelse med
procestrin opbevaring af kølevare / tørvarer er der ikke risikovurderet i forhold til fremmedlegemer. Procestrin
"nedkøling" forud for pakning er ikke risikovurderet.
Fysiske sundhedsfarer, herunder fremmedlegemer i forbindelse med produktion og pakning er vurderet som
"lille sandsynlighed" og "lille alvor". Virksomheden har siden januar 2019 registreret 4 afvigelser på
fremmedlegemer(af metal tråd/spåne) fundet i færdigvarer.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil snarest opdatere risikoanalyse / egenkontrol.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hjemtaget kopi af virksomhedens risikoanalyse/egenkontrolprogram.
Vejledt generelt omkring procedurer for vurdering og kategorisering af "afvigelser" generelt, f.eks.
fremmedlegemer i forhold til fødevaresikkerhed og procedurer for vurdering af hvornår en fødevarer ikke
overholder kravene til fødevaresikkerhed. Vejledt om regler for kontakt til Fødevarestyrelsen hvis det antages
eller der er grund til at antage at en fødevarer ikke overholder kravene til fødevaresikkerhed.
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