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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaring af drikkevarer
på lager kontrolleret.-ok. Opdeling og adskillelse af produkter
Jernholmen 6

kontrolleret.-ok.

2650 Hvidovre

Procedure for varemodtagelse gennemgået.-ok.

28509197

Hygiejne: Rengøring: Lagerhaller og inventar kontrolleret.-ok.
Procedure for daglig og periodevis rengøring gennemgået.-ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Lokaler og inventar kontrolleret.-ok.
1

Porte kontrolleret for tætslutning mod jorden/gulvet.-ok.

1

Udendørsarealer kontrolleret for uvedkommende effekter. Der

1

er en del gamle udluftningskanaler i metal der ligger og kan

1

tiltrække skadedyr da det kan indbyde til ophold. Vejledt om at

1

fjerne effekterne.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Varemodtagelse og sporbarhed

1

kontrolleret.-ok.

1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
risiko-analyse, herunder HACCP-plan.
Konkret vejledt om at skriftlig risikoanalyse skal være
tilgængelig i virksomheden, og om at selvbetjeningsblanketter
kan findes på:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider
/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx.
Vejledt om blanketvalg, blanket nr. 1 er gennemgået som
eksempel.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret.
Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Mærkning af produkter stikprøvevis
kontrolleret.-ok.
Kontrolleret følgende produkter øl fra thisted for mærkning af
allergene ingredienser / for advarselsmærkning med "kan

X

indeholde spor af". -ok.
.
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OK. Der er ingen ændringer i sortiment.-ok. Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger omkring akktiviter og
risiko til brug for fastsættelsen af antal tilsyn.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol/transport, regnskab, krydskonrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring,
pakning, sammensætning, GMO-dokumentation, mærkning, import, transport, opdateret økologirapport).-ok.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer fra tuxen. Fx: kontrol af løbende registreringer / kontrol af
periodevise balanceopgørelser / stikprøvevisbalancekontrol med udgangspunkt i fysisk vareoptælling for
udvalgte produkter / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter / kontrol af, at de fastlagte
procedurer følges]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter Fx: kontrol af økologi-dokumentation - parti- og
leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående varer / kontrol af dokumentation for GMO-frihed
på ikke-økologiske ingredienser samt hjælpestoffer / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges]. Ingen
anmærkninger. Specifikt kontrolleret Tuxen Brewing for gyldig økologierklæring på fvst liste. Virksomheden er
ophørt på gammel adresse. Vejledt om at indhente gyldig erklæring.
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