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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
Birkegårdsvej 30

emballerede ikke-letfordærvelige fødevarer uden

8361 Hasselager

anmærkninger.

31417333

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Lager. Ingen anmærkninger.
Dele af lager er ikke rengjort, men anvendes heller ikke til
1

opbevaring af drikkevarer.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af

1

følgende lokaler: Lager og bygningen som helhed. Ingen

1

anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder

1

HACCP-plan.

1

Gennemgået virksomheden procedurer i forhold til

1

modtagekontrol herunder også kontrol i forbindelse med
økologiske varer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om

1

eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er konstateret: Der
henvises til dødt link for tidligere adresse. I øvrigt ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret mærkning
med sulfit på dansk eller andet forståeligt sprog: 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.
Ingen anmærkninger.
Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den

X

X

nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret
herom.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Vin og spiritus,
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engroshandel, registreret, branchenummer 46.34.20. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende
tidspunkt 0,5. Virksomheden havde ingen bemærkninger. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol/transport, regnskab, krydskontrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring,
mærkning, import, transport, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Virksomheden sælger ikke Fødevarekontaktmaterialer - kun i forbindelse med fyldte emballager.
Prøve udtaget til undersøgelse for indhold af diverse tilsætninger i kapsler. Kontraprøve udtaget til
virksomheden.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger og registrering fx ved import og samhandel, økologi samt væsentligt
ændrede aktiviteter.
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