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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
Kontrolleret opbevaring af diverse is produkter. Ingen
Stormosevej 13

anmærkninger.

8361 Hasselager

Kontrolleret hygiejnisk korrekt emballering af is produkter.

43718711

Ingen anmærkninger.

197

Kontrolleret temperatur i frostlager, hal 1, målt til minus 23.
grader celsius, hal 3. målt til minus 22. grader celsius og
1

frostlager 4. målt til minus 25. grader celsius. Ingen

1

anmærkninger.

1

Kontrolleret tilstedeværelse af sæbe og engangshåndklæder

1

ved håndvask, ved udgang til frostrum og personalefaciliteter.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret opbevaring af affald. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol. Følgende registreringer er

1

gennemgået uden bemærkninger, automatisk

1

temperaturkontrol af temperaturer i frostlager og kølerum for
perioden 22. oktober til 9. november 2020. modtager kontrol
for perioden, 5. august til 10. november 2002,
udlæsningskontrol for perioden 2. oktober til 10. november
2020. og mikrobiologisk kontrol af drikkevand udført den 4.
september 2020.
Hygiejne: Rengøring:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Rengøring under
produktion af følgende lokaler, forrum til frostlager og
frostlagre.
Kontrolleret renholdelse af interne transportmidler. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret renholdelse af udendørsarealer. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol. Følgende registreringer er
gennemgået uden bemærkninger, visuel rengøringskontrol for
perioden 29. juli til 2. november 2020.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse:
Kontrolleret vedligehold af gulve og vægge i følgende lokaler,
hal 1. og 2. frostlager 4. og kølerum Ingen anmærkninger.
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Virksomhedens egenkontrol. Følgende registreringer er gennemgået uden bemærkninger, glaskontrol for
perioden august til oktober måned 2020.
Virksomhedens egenkontrol:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse
og resultater for, intern audit, udført i juni mdr. 2020.
Godkendelser m.v.:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Krav og vilkår for godkendelse til eksport af fødevarer til særlige
tredjelande, Kina og Rusland.
Kontrolleret om døre til toiletter er udstyrer med automatisk dørlukker, jævnfør regler for eksport til Kina.
Følgende er konstateret. Toilet dørene er ikke forsynet med automatisk dørlukkere
Forholdet vurderes, som en bagatelagtig overskridelse, da det er oplyst, at der snarest vil bliver opsat
automatisk dørlukker på døre til toiletter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret. Autorisationen er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer. Ingen anmærkninger
Kontrolleret virksomhedens procedure for regnskab for økologiske fødevarer. Ingen anmærkninger
Kontrolleret virksomhedens procedure for rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og
konventionelle fødevarer ved opbevaring. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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