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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

Foodservice

uden anmærkninger: hygiejne under produktion af lasagner, fra
Ny Vestergade 2

afvejning, rengøringsafsnit, produktion af sovs og lasagne i

5672 Broby

bakker, afbagning, afkøling, udskæring og pakning. Ingen

21924679

anmærkninger.

1410

Vejledt konkret om evt. løsning ved adskillelse af procedurer
for rengøring og produktion.
1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer og

1

adfærd vedrørende personlig hygiejne, herunder hygiejniske
håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold og egnet og rent

1

arbejdstøj.
Kontrolleret hygiejne under oplagring af råvarer, emballage,
kølevarer, afvejne råvarer til senere brug og frostvarer i
frostrum. Ingen anmærkninger.

1

Stikprøvevis kontrolleret at der ikke er fremmedlegemer i
produkter under produkt og pakning. Kontrolleret procedurer
ved interview for håndtering ved fund af fremmedlegemer
(plast) under udskæring og pakning af lasagne. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation i forbindelse med
landsdækkende sygdomsudbrud pga. østers fra Frankrig.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for indførsel af østers
fra Frankrig til sikring mod norovirus, herunder dokumentation
for fravær af norovirus og lavt indhold af E.coli i modtagne
partier. Kontrolleret stikprøvevis dokumentation fra hhv. den
franske leverandør og de franske myndigheder i form af
analyseattester for december 2019 og januar 2020 fra bassiner
med østers og vandbassin til rensning af østers. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Procedure for rengøringskontrol af lastbiler ved
modtagelse af varer.

X

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens udførsel af kontrol med CCP
varmebehandling samt dokumentation af egenkontrollens
22-01-2020

2 timer 35 min.

Kontrolrapport
Løgismose Meyers Food og
Foodservice

Ny Vestergade 2
5672 Broby
21924679

side 2 af 2

gennemførelse og resultater for produkter produceret på tilsynsdagen.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens procedurer for sikring af korrekt transport af fødevarer med
kølekrav, der modtages på virksomheden. Virksomheden oplyser, at den modtager fødevarer afsendt fra
adresser i Danmark, at der ikke kontrolleres for ATP-godkendelse på lastvogne, og at kølevarer altid modtages i
kølebiler fra registrerede transportører. Ingen anmærkninger.
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