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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
1

starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af

1

kontrolrapporter/kontrolresume, egenkontrol og
risikovurdering, hygiejne, indretning af virksomheden,
krydsforurening, mikrobiologi/mikrobiologiske kriterier,
skadelige stoffer ved forkert tilberedning, tilberedning af
særlige råvarer, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, fødevarekontaktmaterialer,
anprisninger fx i reklamemateriale, registrering fx ved import
og eksport, samhandel, økologi, registrering ved væsentligt
ændrede aktiviteter samt bestilt vejledning og
forhåndsgodkendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Antal og placering af vaske,
opbevaringstemperatur i kølerum, køleskabe og fryser,
adskillelse og tildækning af fødevarer under opbevaring,
gennemgået virksomhedens produktionsflow samt
affaldshåndtering. Vejledt generelt om regler for forrum til
toilet.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: køkken,
kølerum og kælder herunder gulv, vægge, loft, bordoverflader,
emfang, hylder og tætningslister i køleinventar.
1 time 45 min.
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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Risikoanalysen.
Følgende er konstateret: Risikoanalysen er ikke tilpasset virksomhedens aktiviteter.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden
under tilsynet ringer til den elektroniske udbyder af egenkontrolsprogammet for at få risikoanalysen opdateret.
Vejledt generelt om regler for en dækkende risikoanalyse. Vejledt konkret om løsningsmuligheder.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er konstateret: Ved tilsynets start er hjemmesiden
http://www.sixpackkitchen.dk ikke opdateret for den kommende uge med ingridinensliste og
allergeneoplysninger. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse, da virksomheden oplyste at det var en fejl og fik oplysningerne rettet på hjemmeside under
tilsynet. Vejledt generelt om regler for mærkning af færdigpakket produkter samt oplysninger på egen
hjemmeside. Vejledt konkret om at fødevarer skal mærkes med indhold af allergeneingridienser samt at disse
skal fremhæves på mærkningen.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nr jf. virk.dk.
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