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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk vask af hænder i
Rugvænget 52

produktionsloaler og ved kølrum. Vejledt generetl om regler for

2630 Taastrup

hygeijnisk vask af hænder, herunder krav til varmt vand, papir

29518289

og sæbe.
Virksomheden har endnu ikke påbegyndt oplagring eller
produktion af fødevarer. På kontrollen blev der opbevaret
1

fødevarekontaktmaterialer i lokalerne - intet andet.
Hygiejne: Rengøring: Vejledt om renholdelse af lokaler og

1

grundig rengøring inden opstart af oplagring eller produktion i

1

lokalerne.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Sikring af to dører mod indtrængen af skadedyr.
Konstateret at ventilations riste ud til det fri ikke er sikret med

1

insektnet. Vurderet som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt

1

om krav til gulve, lofter og overflader, herunder at de skal være

1

vaskbarer og af materialer der ikke kan opsuge vand. Vejledt
om at disse krav gælder til alle lokaler hvor der opbevares
fødevarer eller fødevrekontaktmaterialer.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret at virksomheden har en
risikoanalyse der er dækkende for virksomhedens nuværende
aktiviteter (indkøb, opbevaring, transport).
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer
fra andre EU-lande. Virksomheden oplyser der endnu ikke er
samhandlet varer. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden har ansøgt om
registrering til markedsføring af økologiske fødevarer. Føgende

X

procedurer er kontrolleret: procedure for kontrol af at
leverandører og lønarbejdsvirksomheder er underlagt
økologikontrol. Kontrolleret virksomhedens procedurer for
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kontrol ved varemodtagelsen af økologiskevarer, samt kontrol af, at virksomheden på udgående og indgående
faktura og følgedokumenter sikrer, at varen er beskrevet med økologisk status. Kontrolleret at virksomheden
indhenter de oplysninger der er nødvendige for, at der kan udarbejdes et regnskab på salg af økologiske
fødevarer, herunder at virksomheden notere spild som fx. ødelagte eller udløbne varer.
Kontrolleret egenkontrol for økologi. Kopi modtaget. Anmodet virksomheden om at tilsende Fødevarestyrelsen
en forbedret egenkontrol, så den præcist beskriver hvordan virksomheden sikre at økologireglerne overholdes.
Underskrevet forordningserklæring modtaget på kontrollen.
Følgende er konstateret: På forsiden af virksomhedens hjemmeside www.thorrisgaard.dk er der et billede af det
røde økologimærke med teksten "Statskontrolleret". Denne mærkning må ikke anvendes til markedsføring.
Virksomheden oplyser at mærkningen fjernes fra hjemmesiden.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for anprisng af økologiske fødevarer.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret at en vare underlagt handelsnormer
for frugtsaft ikke er tilsat ingredienser der ikke er tilladet jf. Bekendtgørelsen om frugtsaft.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger fx på hjemmeside og andet markedsføringsmateriale, registrering fx
ved import og samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
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