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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret følgende uden

1

bemærkninger: Opbevaring af fødevare på lager og i butik,
herunder opbevaringstemperaturer i alle køle/frostskabe, gode
arbejdsganve ved varemodtagelse og selvafhentning af vare,
adskillelse af fødevaregrupper samt fødevare og non-foodvare
på lager og i butik. Drøftet maling af mel og omhældning af
melprodukter. Vejledt om desinfektion mellem forskellige
fødevareaktiviteter i køkkenet. Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring og vedligeholdelse
af køkken og butikslokaler. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret følgende uden
bemærkninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Virksomhedens risiko-analyse, herunder HACCP-plan samt
dokumentation af udført temperaturkontrol af varemodtagelse
og opbevaringstemperaturer. Konkret vejledt om at skriftlig
risikoanalyse skal udvides med blanketter 1,2 og 9 for at være
dækkende or virksomhedens aktiviteter samt at

X

X

dokumentation af kene- og nedkølningstemperaturer skal
opstartes ved varmebehandling og efterfølgende nedkølning af
fødevare.
1 time 30 min.
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Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personale der tilvirker fødevare har relevant faglig uddannelse. Ok
Mærkning og information: Kontrolleret om optøet kød markedsføres som fersk kød i forbindelse med
kontrolkampagne Mærkning som fersk kød 2011-20-793-00137. Følgende fødevarer er kontrolleret: pølser.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret stikprøvevis holdbarhedsmærkning af diverse kolonialvarer samt af frisk mælk, ingen
anmærkninger. Kontrolleret aut-økomærkning på økologiske produkter. Ok. Vejledt om krav til videreførsel af
mærkning ved ompakning. Kontrolleret obligatorisk mærkning af frugt og grønt. Ok, dog vejledt om angivelse af
klasse.
Godkendelser m.v.: Drøftet udvidelse af virksomhedens registreringsaktiviteter med marmeladeproduktion,
produktion af frugt og grønt som renses, skæres, pakkes og nedfryses for salg med øjemed, ompakning af
melprodukter, maling af melprodukter samt pakning af kød som opskæres på anden autoriseret virksomhed,
herunder gennemgang af gode arbejdsgange ved alle nye fødevareaktiviter. Virksomheden er siden sidste
kontrolbesøg blevet indrettet med køkken til aktiviteterne og har oplyst, at stålbord indkøbes inden opstart af
nævnte produktioner. Virksomheden godkendes dd. til ovennævnte fødevareaktiviteter og ny
registreringskrivelse fremsendes fra Fødevarestyrelsen.
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