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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvevis kontrolleret
Randersvej 7

håndtering under skylning, sortering og pakning af forårsløg,

8963 Auning

gulerødder med top og snack gulerødder, OK. Medarbejdere

27239315

anvender engangshandsker og hårnet, når de står ved
pakkebåndet og sorterer og pakker gulerødderne, OK. Der er
adgang til håndvaskefaciliter. Virksomheden har illustreret
1

deres kvalitetskontrol af fødevarerne, OK.

1

Hygiejne: Rengøring: Produktionsanlæggene var i brug under

1

kontrolbesøget. Kontrolleret renholdelse af kølerum og

1

plastkasser der anvendes til de skyllede råvarer, OK.

1

Virksomheden har endvidere gennemgået deres rengørings- og

1

desinfektionsprocedurer, OK.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at lokalerne er

1

vedligeholdte, porte er tætsluttende og virksomheden er

1

tilknyttet en skadedyrsanordning, OK. Der er bestilt højere
afskæmning til pakkeanlæggene for at minimere spild.
Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden er Global GAP og

1

GRASP certificeret og kontrolleres årligt af disse. Stikprøvevis
gennemgået egenkontrollen og risikoanalysen, OK. Der er
procedurer for sikring af sporbarhed af fødevarerne og der
udtages regelmæssigt prøver til analyse for pesticider og
Listeria og sendes til et akkrediteret laboratorium, OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret, OK.
Uddannelse i hygiejne: Fået gennemgået medarbejdernes
instruktion i personlig hygiejne og hvordan de oplæres i
virksomheden, OK.
Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning
på forårsløg, gulerødder med top og snack gulerødder, OK.
Sporbarhed er i form af lotnumre.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt CVR- og P-nummer. OK.

X

Virksomheden indfører ikke fødevarer fra andre lande.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
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1 time 45 min.
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kalenderår herunder modtagekontrol/transport, balanceregnskab, dokumentation for at de økologiske
jordbrugsbedrifter er registreret hos Naturerhvervsstyrelsen, adskillelse/rengøring, mærkning, OK.
Kemiske forureninger: Har set analyseresultater for kontrol af pesticider i både konventionelle og økologiske
gulerødder, OK.
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