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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Hygiejne under produktion af popcorn.
Frederikshavnsvej 80

Hygiejne under portionering og emballering af popcorn.

9800 Hjørring

Hygiejne under oplagring af råvarer, færdigpakkede popcorn og

37952931

emballager på lager: Disse er fri fra gulv.
Temperatur i køleskab med smør.
Procedure for affaldshåndtering - affalds sortering og
1

afskaffelse.

1

Procesforurening (akrylamid): Kontrolleret procedure for at

1

undgå evt. dannelse af akrylamid i produktet under produktion.

1

Personlig hygiejne og helbred: Kontrolleret håndvaskeforhold i

1

produktion og på personaletoilet, egnet og rent arbejdstøj

1

samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af arbejdstøj og

1

private genstande. Virksomheden er den forbindelse vejledt

1

om bedre adskillelse mellem indpakkede fødevarer/emballager
på lager og personales sko/tøj.
Ingen anmærkninger.
Virksomheden har etableret et forrum til toilet, hvilket er
placeret ved lagerområde. Dør til forrum ud til lagerområde

1

slutter dog ikke helt tæt. Virksomheden oplyser, man vil snart
forberede forholdet. OK.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger:
Daglig rengøring i produktionsområde bl.a.: Maskiner, grå
kasser til popcorn, arbejdsbord.
Periodisk rengøring: Kontrolleret overliggende konstruktioner.
Kontrolleret frekvens for periodisk rengøring. Vejledt om oftere
rengøring i den ene hylde over coating maskine, samt radiator
over håndvask, da der kunne ses lidt støv.
Kontrolleret rengøring af genbrugsemballage (grå kasser). Der
var enkelte kasser med labels rester på de udvendige sider.
Kontrolleret procedure for fjernelse af disse. Vejledt generet

X

om regel.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af
produktionslokaler, samt forskellige maskiner. Ingen
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anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Stikprøvevis dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemodtagelse og
opbevaringstemperaturer i september og oktober, samt årlig revision 2019.
Virksomhedens risikoanalyse for opbevaringstemperatur, varemodtagelse og for produktion, herunder for
dannelse af procesforureningen (akrylamid) ved fremstilling af popcorn.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af
medarbejdere i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret:
Mærkning af "Trippel salt": Fødevarer er mærket med bl.a. følgende obligatoriske oplysninger:
Producentoplysning, varebetegnelse, ingrediensliste, hvor allergener er fremhævet, nettovægt,
holdbarhedsangivelse, samt næringsdeklaration.
Næringsdeklaration er angivet pr. gram og den er angivet i den korrekte rækkefølge.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren. Følgende fødevarekontaktmateriale er kontrolleret: Grå kasser.
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