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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger:
Vestermarksvej 38

Hygiejne under håndtering (sortering, pakning, emballering)

6200 Aabenraa

herunder krydssmitte.

29411689

Hygiejne under oplagring
Adskillelse mellem forskellige typer produkter
Personlig hygiejne og helbred, herunder procedurer for brug af
1

handsker under håndtering

1

Faciliteter for hygiejnisk vask og tørring af hænder

1

Råvarer (beskaffenhed og egnethed som menneske føde)

1

Forhold for genanvednelse af returkasser/-emballage

1

Opbevaringsforhold for emballage
Vand (drikkevand og procesvand): Vand til vask/skyl og

1

rengøring), virksomheden anvender kun vandværksvand til
rengøring og håndvask

1

Affaldshåndtering indenfor og udenfor lokalerne.

1

Allergener - krydskontamination under håndtering/pakning
Procedurer for tilbagetrækning,
Hygiejne: Rengøring: Kontrollert generel rengøringsniveau

1

herunder daglig rengøring og
periodisk rengøring, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolletret uden
anmærkninger:
Indretning
Skadedyrssikring, herunder seneste rapport fra skadedyrsfirma,
vejledt konkret omkring skadedyrssikring i forbindelse med
ombygning.
Generel vedligeholdelsesstandart for lokaler og udstyr,
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger
Dokumentation for risikoanalyse og HACCP-plan, herunder
revision.

X

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens
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mærkning i forbindelse med levering til den endelige forbruger. Følgende er konstateret: Virksomheden leverer
færdigpakkede muslibarer i frugtkasser med mangelfuld mærkning. Forholdet vurderes under bagatelgrænsen
på dette tilsyn, ingen anmærkninger. Vejledt konkret omkring procedurer for sikring af at mærkningsoplysninger
overføres til kunden i forbindelse med salg.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol/transport, regnskab, dokumentation, adskillelse, mærkning, transport, opdateret
økologirapport). Ingen anmærkninger
Vejledt konkret om at der ikke er krav om masseballanceregnskab i forbindelse med agenturhandel.
Varestandarder: Kontrolleret virksomhedens procedurer til sikring af at handelsnormer for frugt og grønt
overholdes, ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret overensstemmelseserklæring for papkasser der benyttes til pakning af frugt, ingen
anmærkninger
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