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Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Gl Skartved 11
6091 Bjert

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg og

10082773

CVR-nummer. 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.
1
Emballage m.v.: Kontrolleret virksomhedens system til
sporbarhed af virksomhedens produkter fra leverandører
1

gennem produktionen og frem til kunderne. Dette styres ved,
at indkøbsordrenumre, for varer i siloer, noteres i det
elektroniske system, hvorved man kan gå tilbage til
indkøbsordren, og se hvilket batchnummer der er blevet
leveret. I tilfælde af en tilbagetrækning, har virksomheden

1

procedurer for, at hjemkalde det pågældende batchnummer
samt det efterfølgende batchnummer, da råvarerne ikke bliver
suget jævnt ud af siloen. For sække- og tønderåvarer, bliver
batchnummeret noteret på arbejdsordren, og efterfølgende
noteret i det elektroniske system. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overensstemmelseserklæringer for råvarer
anvendt i en specifik ordre, som består af 5 forskellige råvarer. I
erklæringerne er der taget stilling til overholdelse af
rammeforordning 1935 af 2004 om materialer og genstande
bestemt til kontakt med fødevarer, forordning 2023 af 2006 om
god fremstillingsmæssig praksis samt forordning 10 af 2011 om
plastmaterialer og genstande bestemt til kontakt med

X

fødevarer. Der er endvidere listet hvilke stoffer der er med
specifikke migrationsgrænser og hvilke stoffer der indeholdt,
som er Dual-Use additiver. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret virksomhedens metode til vurdering af migrations grænser. Dette sker ved udregning af worst case
ud regninger. Hvis der eksempelvis er 1% af den pågældende råvare i slutproduktet, så udregnes der efter, at der
er 5% i slutproduktet, for at sikre de specifikke migrationsgrænser overholdes. Ingen anmærkninger.
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