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Produktion

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

Knardrupvej 43

uden anmærkninger: Personalefaciliteter herunder toilet.

3660 Stenløse

Faciliteter til pakning af fødevarer fra store emballage til

31880173

mindre, herunder faciliteter til håndvask. Procedurer for
tilbagetrækning gennemgået mundtligt. Skriftlige procedurer
fremvist.
1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:

1

Pakkelokale/lager. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret
skadedyrssikring/vedligeholdelse af følgende lokaler:

1

Pakkelokale/lager. Ingen anmærkninger.

1
1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

1

på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om

1

eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er konstateret: Link til
offentliggørelse findes inde under kontakt og er ikke tilgængelig
på forsiden. I øvrigt ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens procedurer og
uddannelsesplan for plukkere i Grønland, som virksomheden
selv underviser.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens sporbarhedssystem et led frem
og et led tilbage. Set eksempler på indgående faktura.
Virksomheden har oplyst, at de er ved at få et nyt
regnskabssystem, hvor sporheden tilkobles. Skriftlige
procedurer fremvist.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Fremhævelse af
allergener på en øl. Vejledt generelt om krav til

X

X

næringsdeklaration fra december 2016, samt
mængdeangivelse af råvarer som nævnes i billede eller tekst i
varebetegnelsen.
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Kontrolleret at "bolcher" er mærket korrekt med følgende obligatoriske oplysninger: Ansvarlig virksomhed,
korrekt varebetegnelse, nettovægt, ingrediensliste med oplysning af ingredienser i faldende mængde. Vejledt
generelt om angivelse af hvor meget kvan varen indeholder, da det fremgår i varebetegnelse og billede på
emballage (quid-mærkning).
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og
samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen anmærkninger. Kontrolleret vha.
sporbarhedskontrollen.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for hvordan det sikres, at de virksomheder som foretager lønarbejde for
dem er regisitrede til aktiviten.
Kontrolleret at en virksomhed der udfører lønarbejde for virksomheden er underlagt fødevarekontrol.
Konstateret at virksomheden har fremstillet chutny og sirup i køkken der ikke er registreret til produktion.
Virksomheden oplyser at der kun er solgt få varer og at produktionen fremover vil blive foretaget i registreret
køkken, som lønarbejde. Virksomheden oplyser rester af varen ikke sælged fra d.d. Vurderet under
bagatelgrænsen. Vejledt konkret om hvordan virksomheden kan tilføje registreringer til sin virksomhed.
Begrundelse for vurdering det er en meget lille produktion, der er foretaget og produktionen er foregået
hygiejniske lokaler/køkken som anvendes til pakning af fødevarer.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmækninger: Kontrolleret at fire varer ikke
markedsføres som økologiske.
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