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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Håndtering af fødevarer ved fremstilling
Hobrovej 799

af specialbrød og rugbrød, at der er adgang til håndvask i

9230 Svenstrup J

umiddelbar nærhed.

27528996

Kontrolleret virksomhedens gode arbejdsgange for

6560

begrænsning af procesforureningen akrylamid ved fremstilling
af bagværk. Virksomheden bager specialbrød ved 200 grader til
1

mørk gylden farve. Ok. Vejledt konkret om dannelse af

1

akrylamid i visse kulhydratholdige produkter og kemiske

1

forureninger på www.fvst.dk

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af håndvaske i
produktion, bageområde, røremaskine, brødskærer og
overflader i bageafdeling, samt procedurer for daglig rengøring

1

af brødskærer. Følgende er konstateret: Der er belægninger af
brun snavs under 2 håndvaske i produktionslokalerne.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse og
oprydning af udendørsområder ved virksomheden herunder
affaldshåndtering.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret uden anmærkning:
Skadedyrssikring af følgende lokaler: Produktionlokaler,
vareind- og udlevering. Der er monteret fast dør med insektnet
ved yderdør til baggård. Set dokumentation for
skadedyrsbekæmpelse og kontrol ved besøgsrapporter.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: virksomhedens risikoanalyse for dannelse af
procesforureningen akrylamid ved fremstilling af bagværk.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for information til kunder om allergene
ingredienser i deres produkter, samt procedurer til sikring mod
krydsmitte/overførsel af allergener ved fremstilling/produktion

X

af retter uden/fravær af specifikke allergener. Ingen
anmærkninger. Vejledt virksomheden om information til
kunder på egen hjemmeside vedr. oplysning om allergener.
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Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret brug af salt tilsat jod i specialbrød som virksomheden selv fremstiller.
Følgende er konstateret: Salt som tilsættes dejen til specialbrød er ikke tilsat jod. Virksomheden oplyser at de
anskaffer et saltprodukt hvor der tilsat 20 mg jod pr. kg salt. Forholdet vurderes som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om reglerne for brug af salt tilsat jod i brød og andet bagværk.
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