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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret Hygiejne under
oplagring uden anmærkninger.
Fabriksvej 2

Kontrolleret returnering uden anmærkninger.

6920 Videbæk

Kontrolleret Rengørings- og desinfektionsmidler, herunder

27927661

mærkning og separat opbevaring. OK.
Kontrolleret opbevaringstemperaturer. OK.
Kontrolleret Transportmidler, herunder at modtage- og
1

udlæssekontrolprocedurer, hvor det er relevant indeholder

1

kontrol med temperatur, fravær af lugt, rengørings- og

1

vedligeholdsstandard samt ved international transport af

1

letfordærvelige varer, ATPkontrol. Virksomheden redegjorde
mundtligt for sin kontrol. OK. Set dokumentation af

1

temperaturovervågning. OK.

1

Kontrolleret Vand. Vejledt konkret om opdatering af

1

risikoanalyse for og egenkontrolprocedurer til sikring af vand af

1

drikkevandskvalitet. Virksomheden oplyser, at der udtages
vandanalyse i nærmeste fremtid. OK.

1

Kontrolleret Affaldshåndtering unden anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringsprocedure og

1

-standard. OK.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse, lokaler
og udstyr. Kontrolleret vedligholdsmæssig standard af udstyr,
loft og vægge i produktionslokale. Virksomheden oplyser, at
loft i produktionslokalet males og huller gulvet udbedres i
januar måned. OK.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret Risikoanalyse og
HACCPplan. Virksomheden er tilknyttet elektronisk
branchekode. OK.
Kontrolleret CCPmodtagekontrol samt CCPopbevaring,
herunder procedure samt dokumentation for aug-nov. 2017.
OK.
Kontrolleret Verifikation. Vejledt om forskellige måder at sikre

X

kalibrering af termometre, der anvendes til overvågning af
CCP'er, herunder dokumentation af verifikationen.
Kontrolleret årlig revision. OK.
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Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret Hygiejneuddannelse af medarbejdere uden anmærkninger.
Kontrolleret uddannelse af medarbejdere (HACCP). Virksomheden er tilknyttet elektronisk branchekode. OK.
Mærkning og information: Kontrolleret Sporbarhed. Stikprøvevis kontrolleret dokumentation for sporbarhed 1
led frem og 1 led tilbage. OK.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registreringsforhold uden anmærkninger. Følgende aktiviteter ikke relevante:
import, eksport, levering af bi- og restprodukter til foder.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol/transport, krydskontrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, mærkning,
opdateret økologirapport. OK. Virksomheden oplyser, at økologiregnskab periode sep-okt- nov 2017 eftersendes
med henblik på nærmere kontrol.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret Tilsætningsstoffer og aroma, Vorgodmacron. Virksomheden redegjorde for
sin indplacering i kategori, EUdatabase, og dermed tilladte tilsætningsstoffer. Kontrolleret angivne
tilsætningsstoffer i forhold til recept+datablade. OK.
Emballage m.v.: Kontrolleret tilstedeværelse af overensstemmelseserklæring folie, 28197-001. OK.
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