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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
Solbjerghedevej 14

blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, personlig

7950 Erslev

hygiejne, skadedyrssikring, sporbarhed og registrering fx ved

29615969

import og samhandel, økologi samt væsentligt ændrede
aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret faciliteter til
1

hygiejnisk vask og tørring af hænder i produktionslokale hvor

1

olien tappes,ok. Vejledt konkret om håndvask i pakkelokale.

1

Kontrolleret opbevaring af rapsfrø, olie og olie på flaske foregår

1

på en hygiejnisk forsvarligt måde,ok.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af
produktionslokale og pakkelokale,ok. Kontrolleret procedurer

1

for rengøring af rør hvor olie løber fra presser over i tank,ok.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at virksomheden er
indrettet efter gældende regler. Konstateret der mangler
håndvask i pakkeriet. Virksomheden har oplyst de opsætte
håndvask,ok. Konstateret der forefindes personaletoilet med
engangsaftørring og forrum til toilettet,ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse. Konstateret der ikke er udpeget kritiske
kontrolpunkter (CCP'er) men gode arbejdsgange,ok.
Virksomheden har hidtil kontrolleret holdbarheden en gang om
måneden, men vil ændre det til to gange årligt p.g.a. det
indgående kenskab til produktet,ok.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger. Vejledt
konkret om ny smileyhjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkningsoplysninger
på flasker og 3 liters beholdere. Der er angives
holdbarhedsdato, navn på produktet og adresse på
virksomheden,ok. Kontrolleret procedurer for

X

X

produktionsdatoen. Ejer har oplyst produktionsdato altid er to
år fra holdbarhedsdatoen,ok.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering
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er dækkende for virksomhedens aktiviteter. 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.
Virksomheden har oplyst de ikke har import fra 3 lande. Fødevarestyrelsen vil derfor ændre den oplysning i
Fødevarestyrelsens systemer. Oplyst at virksomheden skal søge om registering hvis de påtænker aktiviteten på
et senere tidspunkt.
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