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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomheden oplyser at

1

den er stoppe med at aftappe Økologisk ekstra Jomfru

1

olivenolie fra 5 Liter ned til ½ Liter, da pakke/lager ikke lever op
til reglerne.
Kontrolleret lager, virksomheden har 7½ liter tilbage af
Økologisk ekstra Jomfru olivenolie , ud af 120 Liter Økologisk
ekstra Jomfru olivenolie. Virksomheden har et lager uden
håndvask og opvaskefaciliteter. Ingen anmærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Set egenkontrolprogram med
sporbarhed, tilbagetrækninger og transport. Set risikoanalyse
for fysisk risikofaktorer for oliven olie. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
kontrolinformationsblanket kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om reglerne vedr. visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Set sporbarhed på Oliven Olie på
120 liter fra leverandør indenfor EU via faktura samt
kontrolleret virksomhedens procedure for sporbarhed. Ingen
anmærkninger. Konkret vejledt om at faktura stemmer overens

X

X

med produktet (leverance)som modtages.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg ud
fra virksomheden aktiviteter. Virksomheden oplyser at de ikke

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

1 time 30 min.

Kontrolrapport
Kransehuset

Roskildevej 170
3600 Frederikssund
50354156

side 2 af 2

tapper virksomheden.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Dagligvareforretninger, ikke-letfordærvelige fødevarer og evt.
færdigpakket is, branchenummer 47.11.00.B. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende
tidspunkt Efter behov.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Virksomheden oplyser at de er stoppe med at
indfører Fødevarekontaktmaterialer. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om at hvis virksomheden vil ændre
aktiviteter fx. ved tapning eller indførsel af keramik, skal de ansøge om dette hos FVST. Konkret vejledt om regler
for 2/3 dels reglen samt regler for salg på markeder.
Særlige mærkningsordninger: Vejledt generelt om regler for særlig registering af økologiske aktiviteter, herunder
modtagekontrol, transport, regnskab, dokumentation, adskillelse under opbevaring, forarbejdning/pakning,
mærkning, samhandel. Henvist til fødevarestyrelsens hjemmeside med oplysninger om regler for økologiske
aktivieteter.
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