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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret anvendelse af
1

hygiejniske faciliteter med håndvask i pakkeområde, hvor salt
pakkes i lokale, som adskilles fra kunder med dør
-ok.Virksomheden oplyser, at der opsættes væg og laves hul til
pakkelokale således opvaskemaskine, håndvask og
fødevarevask bliver en integreret del af pakke lokale, og
således kunder kan være på rundvisning uden risiko for
kontaminering af det færdige salt-ok. Der er indrettet lokale til
færdigtørring af salt-ok.
Kontrolleret anvendelse af krydderurter til salt herunder at der
bl.a høstes brændenælde skud i området. Der er dokumenteret
høstområde, mængde, dato, art og der påføres latinsk navn for
krydderurt -ok.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i pakkelokale hvor
det færdige salt pakken samt i sydehytte, herunder kontrolleret
for spindelvæv -ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: hylder til oplagring af
salt bl.a. i produktionslokale.
Følgende er konstateret: Kontrolleret hylder, og at de fremstår

X

med let rust nogen steder. Virksomheden oplyser, at hylder
renoveres/ udskiftes, således de fremstår jævn, tæt og ikke
absorberende, og således de er rengøringsvenlige.
2 timer 30 min.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne om, at alle flader i produktions/ lagerlokale fremstår jævn, tæt og ikke
absoeberende.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens procedurer ved evt. tilbagekaldelse af salt, idag
kontrolleret at der er dokumentation for havvand til fremstilling af salt samt dato for tilsætning af krydderurter i
fremstilling af salt-ok
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolrapport er anbragt ved indgangen -ok.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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