Catering Danmark Aps

2

03-11-2020

Slagelse detail
Trafikcenter Alle 10
4200 Slagelse

11-02-2020

17089234

1
1
1

19-11-2019
1
07-08-2019
1
1
1

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer

2

for styring af fremmedlegemer under produktion herunder hot
fil. Kontrollereret virksomhedens procedurer for håndtering af
allergene ingredienser herunder kontaminering ved tørvarer
produktion samt kontrolleret prodecurer for modtagelse af
returnerede fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: det varmeområde herunder bagvæg ved kipgyder.
Konstateret at der ved nederste del af bagvæggen er en revne.
Virksomheden oplyser at de er opmærksomme på forholdet og
at dette vil blive udbedret. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret vedligehold af udstyr: Stikprøvevis kontrolleret
kipgryder, hotfillmaskine, udportioneringsmaskine til
tørvarer/flydende fødevarer. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret virksomhedens
dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater
for varmeehandling for perioden siden august til d.d.

X

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter. Følgende
er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret: Virksomhedens markedsføring med hensyn til anprisning af
økologiske fødevarer. Det indskærpes at de økologiske aktiviteter ikke må påbegyndes før virksomheden har fået
udstedt en økologirapport fra Fødevarestyrelsen. Følgende er konstateret: Virksomheden pakker fødevarer som
markedsføres som økologiske bl.a. på virksomhedens hjemmeside. f.eks. ret 2 i menuplanen for uge 44
markedesføres der med økologiske fuldkornspasta, konkylier, som virksomheden modtager i bulk og udportioner
i mindre portioner i dybtrækmaskine samt der markedsføres generelt med ''økologiske friske grøntsager'' på
hver ret i menuplanen for uge 44. Grøntsagerne (økologiske) leveres i bulk og udportioneres efter kasse
størrelse. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er blevet vejledt fra FVST om at vi godt måtte. Vi har
rettet det på hjemmesiden. Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden. Fotodokumentation af forholdet er optaget.
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