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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Birkedam 20

uden anmærkninger: Hygiejne ved pakning og opbevaring af

6000 Kolding

hhv. råvare og færdigvarer. Håndtering og adskillelse af

35648593

allergener i pakkelokaler. Gode arbejdsgang og rutiner for
personale hygiejne bl.a. håndvask og arbejdstøj.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Rengøring af pakkerum og lager, herunder

1

faciliteter til rengøring.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Indretning og vedligehold af pakkerum, lager

1

og personaler faciliteter samt varer og personale flow.
Faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder findes

1

passende placeret. Skadedyrssikring af porte og indgangsdøre.

1

Set rapport fra forebyggende kontrol fra eksterne

1

skadedyrsbekæmpelsesfirma.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol for import af fødevarer OG indførsel
af fødevarer fra andre samhandelslande i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol er dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
risiko-analyse, herunder HACCP-plan samt revision af
egenkontrolprogrammet i 2016. Ydet generel vejledning om at
fastlægge og efterprøve procedure for tilbagetrænkning af
fødevarer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed af Bolche
blanding, mini twist og økologisk bar. Følgende er konstateret:
Virksomheden kunne fremvise dokumentation for sporbarhed

X

X

for produkterne. Ingen anmærkninger
Kontrolleret virksomhedens rutine til sikring af at
færdigpakkede fødevarer er mærket med en korrekt og læsbar
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ingrediensliste samt allergen mærkning, kontrolleret ved stikprøver på lager.
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.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol, regnskab, dokumentation, mærkning, krydskontrol). Prodecure for kontrol ved
varemodtagelse og kontrol af økologisk oprindelse er gennemgået. Medtaget faktura til krydskontrol. Ingen
anmærkninger
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Pakning og tapning (indpakning og emballering) i forbindelse
med opbevaring og evt. engroshandel, branchenummer 82.92.00.A. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er
på nuværende tidspunkt 1.Virksomheden havde ingen besmærkninger. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
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