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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og
Frugt og grønt

adskillelse på lageret. OK. Endvidere kontrolleret håndtering

Blomstervej 8

ved pakning af ingefær og chili. OK. Mundtlig gennemgået

8381 Tilst

virksomhedens procedure ved vægtkontrol af varer som

13473498

pakkes. OK. Se eksempel på vægtkontrol af chili. OK.
Kontrolleret procedurer og adfærd vedrørende personlig
hygiejne. Følgende kontrolemner er kontrolleret: Hygiejniske
1

håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent

1

arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af

1

arbejdstøj og private genstande.

1

Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
Produktionslokalet og opvasken. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

1

lokaler: Produktionslokalet. Ingen anmærkninger. Endvidere

1

kontrolleret virksomhedens affaldshåndtering. OK.

1

Virksomheden anvender tætsluttende containere.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Stikpræve kontrol af dokumentation af

1

varemodtagelse af frugt og grøntsager. OK. Mundtlig
gennemgået virksomheden modtage procedurer. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret link på
hjemmesiden. OK. Følgende er konstateret: Linket er ikke
blevet opdateret efter www.findsmiley.dk ikke er opdateret.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret om
opdatering af link.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning på chili, kiwi,
salat og ingefær. OK.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med

X

kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen
anmærkninger.
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Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol, krydskontrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, pakning, sammensætning,
mærkning, import, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger. Økologiregnskabet set på næste tilsyn.
Varestandarder: Kontrolleret mærkning med land og klasse på kiwi, ingefær, salat og chili. OK.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overensstemmelseserklæring for folie til
økovarer, herunder identifikation af produktet, anvendelsesoplysninger (art af fødevare, tid og temperatur),
oplysninger om stoffer med specifikke migrationsgrænser og dual use additiver, udsteder af erklæring og
underskrift.
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