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Mosteri

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

Elvej 15

uden anmærkninger: At procedurer for personlig hygiejne og

4990 Sakskøbing

beklædning for personer i produktionen er passende til

54550715

aktiviteterne. Kontrolleret procedurer for pasteurisering samt
genanvendelse af vand inden for samme dag. Ok. Kontrolleret
analyse af vand fra hane i fjerneste hjørne fra indgang fra
1

hovedledning. Ok. Kontrolleret procedurer for håndtering ved

1

glasuheld. Ok.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Procedurer for periodisk rengøring af dele af

1

lokalernes overflader.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Kalibrering af termometre til overvågning af
pasteurisering siden opstart af sæson i september 2014.

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

1

risikoanalyse/egenkontrolprogram for anvendelse af vand,
herunder genbrug over en produktionsdag. Ingen
anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler
fødevarer, er behørigt uddannet i fødevarehygiejne og haccp.
Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Skriftstørrelse og næringsdeklaration på
færdigpakkede fødevarer. Der var en enkelt etiket med
næringsdeklaration efter de gamle regler. Det betragtes som en
bagatel. Virksomheden vil sørge for at det bliver rettet. Ok.
Ydet vejledning om regler for frivillig og obligatorisk
næringsdeklaration.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante

X

økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår.
Kontrolleret rengøring samt adskillelse mellem økologiske og
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konventionelle varer ved produktoin. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter [Kontrol af økologi-dokumentation - parti- og
leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående varer]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer [Ø-mærket/EU-logoet/kodenummer]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer [Kontrol af løbende registreringer / kontrol af periodevise
balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter, i form af følgesedler]. Ingen
anmærkninger.
Oplysninger til brug for økologiske krydskontrol medtaget.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overholdelse af regler i saftbekendtgørelsen

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

25-03-2015

