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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
Ølgodvej 2

krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,

9220 Aalborg Øst

tilberedning af særlige råvarer, buffet og selvbetjening,

26650291

personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx på menukortet og registrering fx ved import og
samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af

1

emballerede fødevarer-ok. Kontrolleret adskillelse af kasser
med chokolade og enkeltstykker som benyttes til vareprøver-ok

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i lagerlokale-ok

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrol,
virksomhedens beskrevne procedurer for sporbarhed og
tilbagekaldelse samt personlig hygiejne, rengøring,

1

skadedyrssikring, revision af egenkontrol, varemodtagelse-ok

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt om link til smily på
forsiden af evt. hjemmeside--ok
Godkendelser m.v.: Virksomheden var registreret på
hjemadresse, og ved tilsyn vejledt om at lager til opbevaring af
økologiske fødevarer må registreres og virksomhedens
kontoradresse må registreres for sig, da de er fysisk adskilt, og
begge skal være registreret til økologi. Virksomhedens
lagerafdeling er registreret for sig-ok. Virksimheden er
indplaceret som lager med opbevaring af økologiske
fødevarer-ok
Særlige mærkningsordninger: Vejledt om reglerne for økologi,
herunder at der i ansøgning må specificeres hvordan
varemodtagelse kontrolleres, angivelse af økologi på selve
fødevare og faktura, og der er dokumentation for at
virksomhed hvorfra fødevarer modtages er underlagt
økologikontrol, samt at det må beskrives hvordan import fra 3.
lande udføres, således reglerne om dette er overholdt.

X

Virksomheden har tænkt at benytte regnskabssystem til
dokumentation for færdigvarelager, køb og salg og faktura
gemmes som dokumentation-ok. Virksomheden indsender
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materiale sammen med ny ansøgning om regisyrering, hvorefter økologirapport udarbejdes for hver
virksomhed-ok. Vejledt om reglerne for markedsføring engros kræver en økologirapport og at opbevaring engros
kræver en økologirappiort -materiale til disse er modtaget-ok
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