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Virksomheden er kontrolleret efter reglerne om lokaler der
1

fortrinsvis anvendes til privat beboelse, men hvor der

1

regelmæssigt tilberedes fødevarer med henblik på
markedsføring.
Der er ikke produktion i virksomheden under tilsynet.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomheden oplyser:
-der er 1 ansat i virksomheden
-der forventes produktion af chokolade og kager, 4 gange om
ugen i følgende tidsrum 10-16. Produktionen af fødevarer vil
foregå tidsforskudt i forhold til familiens måltider og aktiviteter.
Der afsættes til den endelige forbruger.
Virksomheden har redegjort for:
- procedurer for ingen adgang for husdyr under produktion
- procedurer for at der ikke foregår rygning under produktion
- procedurer for forholdsregler ved sygdom i familien
- hygiejneprocedurer ved toiletbesøg
- procedurer for opvask adskilt fra privat opvask
Virksomheden har adgang til 2 vaske i forhold til

X

fødevareaktiviteter. Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af
hænder, opvaske faciliteter og procedurer for desinfektion.
Kontrolleret kapacitet i virksomheden i forhold til aktiviteter,
1 time 30 min.
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herunder adskillelse under produktion, oplagring, køl, frost, udstyr og emballage.
Toilet er placeret således, at der ikke er direkte adgang til køkken og andre lokaler hvor der er fødevarer,
arbejdsredskaber, udstyr eller arbejdstøj.
Ovenstående er kontrolleret uden anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af produktionskøkken, lager og gennemgået mundtlige procedurer
for desinfektion uden anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse for varemodtagelse, tilsætningsstoffer og
nedkøling uden anmærkninger. Konkret vejledt om udvidelse af dokumentation til også at omfatte nedkøling.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på chokolade og farvestoffer uden anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter samt at cvr. nr
stemmer overens med registering hos FVST, ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten
import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Virksomhedens indretning og drift er vurderet efter Hygiejneforordningen, artikel 4, stk. 2, jf. bilag II, kapitel III.
Kravene til indretning kan ændre sig, hvis virksomhedens drift efter opstart viser sig at ligge uden for rammerne
af bilag II, kap. III. Generelt vejledt om regler for anmeldelse af væsentlige ændringer.
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