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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Transport (generel hygiejne
og temperatur): Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Niels Bohrs Vej 20

Kontrolleret virksomhedens procedure for modtagekontrol af

8660 Skanderborg

biler ved modtagelse af handelsvare og produktionsvare:

19503046

Virksomheden kontrollere dato, mærkning, emballage,

2002

temperatur, kvalitet, allergener og leverandøroplysninger.
Kontrolleret håndvaskefaciliteter i lokaler ved varemodtagelse.
1
1

Returnering: Kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens

1

procedure for returvare. Virksomheden oplyser, at de køle- og

1

frostvareretur kasseres. Gennemgået virksomhedens
procedurer for modtagelse af andre returvare.
Hygiejne: Rengøring: Transportmidler, rengøring og

1

desinfektion: Kontrolleret at virksomhedens har procedure for
at køretøjer og/eller containere, der anvendes til transport af
fødevarer, holdes rene og i god stand, således, at de kan
rengøres og/eller desinficeres på passende vis.
Følgende er konstateret: Virksomheden har procedure for
renholdelse af biler, og kontrol af bileren inden transport af
fødevare. Kontrolleret 3 biler, som var taget ud af drift på
dagen for tilsynet. Der sås i alle 3 biler sorte belægninger som
kunne fjernes, på vægge og ved loft i nærheden af køleenhed.
Derudover stod den ene af bilerne åben ved en af sluserne,
hvor med den ikke er beskyttet mod kontaminering.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for renholdelse af transportmidler
til transport af fødevare skal holdes rene, herunder også
drøftet muligheder for indførsel af tjekskema til
rengøringskontrol.

X

Hygiejne: Vedligeholdelse: Transportmidler, vedligeholdelse og
ATP-godkendelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedensprocedure for kontrol af
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bilernes vedligeholdelsesmæssige stand. Kontrolleret vedligeholdelses stand af 3 biler under tilsynet.
Virksomheden oplyser, at de ikke har udenlandske kunder, og derfor ikke har procedure vedrørende
ATP-godkendelser.
Virksomhedens egenkontrol: CCP'er: Virksomheden oplyser, at de ikke har udpeget nogen CCP'er.
Godkendelser m.v.: Autorisation og godkendelser herunder risikooplysninger: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret virksomhedens autorisationi forhold til virksomhedens aktiviteter. Kontrolleret
korrekt CVR- og P-nummer. Kontrolleret virksomhedens risikooplysninger.
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