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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der var ikke påfyldning af
fødevarer ved kontrolbesøget, men procedurerne for
Aldershvilevej 1

påfyldning og etikettering af fødevarer er gennemgået, OK.

8961 Allingåbro

Kontrolleret opbevaring af råvarer og færdigvarer på lager, OK.

13712506

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af
produktionslokaler og lager, OK. Vikrsomheden har
gennemgået rengøring mellem konventionelle og økologiske
1

fødevarer eller kosmetiske produkter, OK.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret i produktionslokale og

1

lager og har set de seneste skadedyrsrapporter, OK.

1

Virksomhedens egenkontrol: Har set flowdiagram over de

1

forskellige produktionsprocesser og der er ingen kritiske

1

kontrolpunkter, OK. Virksomheden har gennemgået procedurer

1

for sporbarhed, varemodtagelse og håndtering af

1

reklamationer, OK. Stikprøvevis set analysecertifikater fra

1

leverandører af råvarer, OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret, OK.
Uddannelse i hygiejne: Virksomheden har gennemgået deres
procedurer for oplæring af medarbejdere i produktionen og i
relation til HACCP-reglerne, OK.
Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning
på økologisk lakridsekstrakt, økologisk druesukker, azulen (blå
farve), rød slikfarve, ananasaroma og baileyaroma og at
oplysningerne også fremgår af hjemmesiden, OK.
Har konkret vejledt om sikring af tydeliggørelse af beskrivelsen
for azulen (blå farve, der primært anvendes indenfor kosmetik)
henholdsvis til kosmetik og som fødevare på hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer
fra samhandelslande.

X

Kontrolleret CVR-nr. er korrekt.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
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2 timer 45 min.
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kalenderår herunder modtagekontrol, regnskab, medtaget kopier af fakturaer til krydskontrol, dokumentation,
adskillelse/identifikation/rengøring, pakning, sammensætning og mærkning, OK.
Vejledt om at virksomheden fremadrettet ændrer etiketterne, således at der kommer til at fremgå DK-ØKO-100 i
stedet for kun DK-Ø-100. Virksomheden oplyser, at dette bliver iværksat.
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.
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