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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret: Faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Det indskærpes, at
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håndvaske skal være forsynet med faciliteter til hygiejnisk vask
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hænderne.
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Følgende er konstateret: Virksomheden har etableret et nyt

M305

lokale til udpakning af mejeriprodukter. Der mangler sæbe ved
håndvasken. Virksomheden er i gang med at udpakke smør i
2

lokalet. Virksomheden fik bragt forholdet i orden inden

1

kontrolbesøgets afslutning. Der blev sat sæbe og
desinfektionsmiddel op ved håndvasken. Virksomheden havde

1

følgende bemærkninger: Det er bestilt, men er ikke kommet
endnu.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.

1

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller

2

på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret virksomhedens rutiner til sikring mod
fremmedlegemer i produkter: Kontrolleret virksomhedens
rutiner for tjek af udstyr inden opstart samt overvågning af
udpakkede varer for fremmedlegemer. Ingen anmærkninger.
Stikprøvevist kontrolleret udpakket ost for fremmedlegemer.
Ingen anmærkninger.
Stikprøvevist kontrolleret indpakning og opbevaring af
indpakningsmaterialer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rutiner for tilbagetrækning af fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret rutiner for håndtering af fødevarer, der indeholder
allergener, ud over mælk og mælkeprodukter. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rutiner for rengøring af
genbrugsemballage: Virksomheden oplyser, at de store grå kar
leveres rengjorte af kunden og at de tjekker, at disse kar er
rengjort inden ibrugtagning. Ingen anmærkninger.

X

Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevist kontrolleret
risikoanalyse: Kontrolleret at der er lavet risikoanalyse vedr.
risikofaktorerne allergener og fremmedlegemer. Ingen
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anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring af produkter, hvor der henvises til produktnavne, som er
omfattet af BGB.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ompakket nogle oste, hvor der på emballagen står angivet Danbo.
Kontrolleret følgeseddel for de varer, der er indgået til dette batch. Der står ikke Danbo i følgedokumenterne fra
leverandøren, men leverandøren har bekræftet, at det er Danbo. Der lå nogle færdigpakninger med samme
navn fra leverandør af, hvor det var angivet på pakningen, at det er en Danbo ost. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om løsningsforslag til sikring af
overholdelse af regler om markedsføring af produkter med BGB.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter og indretning i forhold til gældende autorisation.
Det indskærpes, at virksomhed skal ansøge om autorisation ved væsentlige ændringer i autoriseret virksomhed.
Følgende er konstateret: Tidligere lagerlokale til opbevaring af emballerede fødevarer er taget i brug til
aktiviteten udpakning mejeriprodukter og håndtering af ikke-indpakkede mejeriprodukter. Virksomheden er i
dag ved at pakke smør ud i dette lokale. Virksomheden har ikke ansøgt om autorisation i forbindelse med denne
væsentlige ændring i brugen af lokalet. Virksomheden oplyser, at de har været i gang med at klargøre lokalet til
produktionslokale.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi var ikke klar over, at det krævede ansøgning om autorisation
ved ændring af brug af lokaler.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomhedens ansøgte om autorisation af den væstenlige ændring inden kontrolbesøgets afslutning.
Fødevarestyrelsen har ved kontrolbesøget gennemgået lokalet, med henblik på autorisation. Virksomheden
havde etableret de krævede håndvaskefaciliteter inden kontrolbesøgets afslutning. Virksomhedens oplyser, at
de indretningsmæssige ændringer/brugen af lokaler, ikke har givet anledning til ændringer i risikoanalysen eller
egenkontrolprocedurerne. Givet konkret vejledning om dokumentation for denne vurdering. Fødevarestyrelsen
har taget foto af udkast til ny plantegning. Ny autorisationsskrivelse vil blive fremsendt.
Vejledt generelt om krav til indretning og overflader i lokaler, hvor der håndteres og behandles fødevarer.
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Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre.
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