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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Hygiejne ved hånd-pakning af kartoner med fyldte chokolader,
HI-Park 315

faciliteter til hygiejnisk håndvask, samt procedurer ved pakning

7400 Herning

af konfektureprodukter i pakkemaskine. Ingen anmærkninger.

27527752

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i tørvarelager,
pakkeri, temperaturstyrede lokaler og varemodtagelse. Ingen
1

anmærkninger.

1
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold og

1

skadedyrssikring af produktions- og lagerlokaler. Ingen

1

anmærkninger.

1
1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

1

egenkontrolprogram, herunder procedurer ved

1

varemodtagelse, procedurer til sikring af korrekt mærkning,
intern sporbarhed og økologiregnskab. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

1

på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Interviewet personale i pakkeriet
vedrørende hygiejneprocedurerne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: I forbindelse med kontrolkampagne,
er der kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Fyldte
chilipebre med ost b.f. 05.2019, - Ekstra jomfru olivenolie m.
Basilikum 0,25 l. - Toasted Garlic Mayonnaise 205 g - Chokolade
ganache bulk, Lot 2175, - Cacaopudrede trøfler b.f. 21-05-2018
55g. Virksomheden har fremlagt fakturaer/delivery note for de
sporede fødevarer. Kontrollen er dokumenteret ved
fotografering af varer og tilhørende dokumentation. Ingen

X

X

anmærkninger.
Kontrolleret korrekt mærkning allergene ingredienser på
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2 timer 30 min.
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udvalgte produkter, samt korrekt mærkning af honning vedr. forbehold for børn under 1 år. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens importaktivitet. Det er konstateret, at virksomheden ikke
importerer fødevarer under restriktion/intensiveret kontrol. Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser, at den
er ophørt med 3-lands import af fødevarekontaktmaterialer. Denne aktivitet slettes fra fødevarestyrelsens
registreringer.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret rengøring samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle varer
ved opbevaring. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter, herunder kontrol af økologi-dokumentation leverandør-dokumentation fra leverandører af Nougatprodukter og oliven snacks og regnskab for registrerede
ind- og udgående varer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer [kontrol af løbende registreringer / kontrol af periodevise
balanceopgørelser og stikprøvevisbalancekontrol med udgangspunkt i fysisk vareoptælling for udvalgte
produkter]. Der er foretaget fysisk optælling af Oliven Snacks. Det kunne konstateres, at der manglede flere kolli.
Virksomheden fandt disse på paller med bestilte varer, som endnu ikke var faktureret. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser, at den, henset til de begrænsede mængder af økologiske produkter, ønsker at revidere
frekvenserne for periodevis opgørelse. Ingen anmærkninger.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår. Ingen anmærkninger
Emballage m.v.: Kontrolleret: Baggrundsdokumentation for folier er anvendes til pakning af
konfektureprodukter, kartoner med folielåg der anvendes til pakning af chokolader, samt keramik mortere der
markedsføres. Følgende er konstateret: Virksomheden kunne fremlægge dokumentation for folier men ikke for
kartoner der anvendes til chokolader.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om egngos-virksomheders forpligtelser vedr. reglerne for fødevarekontaktmaterialer, herunder
at der ikke er formkrav til dokumentationen. Denne kan godt foreligge elektronisk eller bestå i et link til
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leverandørens hjemmeside hvor dokumentationen er tilgængelig.
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