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v/Peder Svansø

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne under oplagring

Alsvej 7A

kontrolleret, ingen bemærkninger. Procedure for modtagelse af

5800 Nyborg

returvarer samt håndtering af reklamationer kontrolleret, ingen

29408386

bemærkninger.
affaldshåndtering, herunder opbevaring og afhentning
kontroluret, ingen bemærkninger
1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:

1

Lagerlokale og palle reoler. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

1

lokaler: Lagerlokale og inventar. Ingen anmærkninger.

1

indretning af lokalerne kontrolleret, ingen bemærkninger.
Kontrolleret skadedyrssikring af følgende lokaler:

1

fødevarelager. Ingen anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

1

risikoanalyse/egenkontrol for indførsel af fødevarer fra andre

1

samhandelslande i forbindelse med kontrol af aktiviteten
import og samhandel. Virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol er dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomheden egenkontrol og risikoanalyse,
herunder tilbagetrækningsprocedure, revision, ingen
bemærkninger
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter
pasta og croutounge for mærkning af allergene ingredienser /
for advarselsmærkning med "kan indeholde spor af".
Ingen anmærkninger. Vejledt virksomheden om reglerne for
mærkning med spor af..
Kontrolleret at virksomheden ikke anvender sundheds og
ernæringsanprisninger, ingen bemærkninger

X

X

Næringsdeklarationer kontrolleret, ingen bemærkninger.
Generel vejledning givet om ny regler der træder i kraft
december 2016.
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Sporbarhed på økologiske tomater i dåse samt citronsaft på flasker kontrolleret, ingen bemærkninger
Kontrolleret virksomhedens procedure til sikring af GMO frihed, ingen bemærkninger
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.
Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
modtagekontrol, regnskab, dokumentation, mærkning, import, Ingen anmærkninger
Varestandarder: Handelsnormer for olivenolie herunder at ekstra jomfru olivenolie er mærket med oprindelse
samt opbevaringsforeskrift, ingen bemærknigner
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