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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og
adskillelse på råvarelageret. OK. Endvidere kontrolleret
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håndtering af råvarerne inden pakning. OK. Virksomheden

8381 Tilst

transporter råvarerne til 1. sal, hvor der bliver taget ud af

13473498

emballagen. Nedenunder bliver de pakket.
Endvidere kontrolleret affaldshåndtering af i området på 1. sal.
OK.
1

Følgende er konstateret: Der er en ophopning af pap i hele

1

området.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Vejledt konkret om håndtering af affald herunder pap.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:

1

1 sal i produktionen, hvor råvarerne tages ud af emballagen.

1

Ingen anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrolprogram for pesticider i tørret frugt
og nødder.

1

Ingen anmærkninger.
Endvidere gennemgået virksomhedens procedurer ved
overskridelser herunder tilbagetrækningsprocedurer. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Obligatorisk mærkning af peanuts, tørret
tranebær, rosiner og cashew nødder.
Endvidere kontrolleret sporbarhed 1. led tilbage på tørret
tranebær, cashew nødder og dadler. OK.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.

X

X

Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens importaktivitet. Det er konstateret,
at virksomheden importerer fødevarer under
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restriktion/intensiveret kontrol. Mundtlig genenmgået virksomhedens egenkontrolprocedurer ved modtagelse
og frigivelse af restriktionsvarer. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol regnskab, krydskontrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, pakning,
sammensætning, GMO-dokumentation, mærkning, import, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: I regnskabet fremgår det totale spild på alle råvarer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at det %spild skal være på råvareniveau.
Kemiske forureninger: Mundtlig gennemgået virksomhedens procedure ved modtagelse af frugt og grønt fra 3.
lande. OK.
Virksomheden modtaget bl.a. abrikoser, tørret dadler og figner fra 3. lande. Virksomheden udtaget selv prøver
af produktet, når produktet bliver godkendt fra start. Endvidere udtages stikprøvevis prøver af produkterne ud
fra risikoen ved produktet ved ankomst. Yderligere fremsender leverandøren certifikater 1-2 gange om året til
virksomheden. OK. Set pesticidanalyseresultater på abrikoser, tørret dadler og figner . OK. Endvidere udarbejder
virksomheden leverandørekontrakter, hvor leverandøren skriver under på at de over holder gældende
lovgivning. Flere er leverandørerne bliver også auditeret af virksomheden, og de er alle certificeret. OK.
Endvidere udtaget tørret ananastern fra Thailand til pesticidanalyse - se produktinformationer på tillægssiden.
Medtaget dokumentation for sporbarhed på produktet.
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