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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Opbevaring af fødevarer på
lager kontrolleret.-ok. Procedure for varemodtagelse og
Nyholms Alle 32

transport gennemgået.-ok. Affaldsområde kontrolleret.-ok.

2610 Rødovre

Hygiejne: Rengøring: Lager og inventar kontrolleret.-ok.
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Periodevis rengøring af transportbiler gennemgået.-ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Lager, inventar og affaldsområde
kontrolleret.-ok. Nedløbsrør sidder løst ved port og bør
1

fastgøres bedre.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Varemodtagelse, rengøring af vogn og

1

skadedyrsrapporter for 2017.

1
Konkret vejledt om at skriftlig risikoanalyse skal være
1

tilgængelig i virksomheden, og om at selvbetjeningsblanketter

1

kan findes på:

1

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider
/Saadan-laver-du-en-risikoanalyse.aspx.
Vejledt om blanketvalg, blanket nr. 1 er gennemgået som
eksempel. Gennemgået kemiske risici på fvst hjemmeside.

1

Vejledt om hvordan listen gennemgås og hvordan
koordinatsystem kan anvendes.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside. Vejledt om regler for kontrol m.m
Mærkning og information: KOntrolleret mærkning af rå bønner
omkring håndtering med iblødsætning.-ok.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen
anmærkninger. Ingenn ændringer i sortiment. Sortiment
kontrolleret.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår (modtagekontrol/transport, regnskab, krydskontrol,

X

dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, pakning,
sammensætning, GMO-dokumentation, mærkning, import,
transport, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger.
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Certifikater på økologileverandører kontrolleret.-ok.
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter Fx: kontrol af gennemførelse og
registrering af modtagekontrol / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer Fx: kontrol af løbende registreringer / kontrol af periodevise
balanceopgørelser / stikprøvevisbalancekontrol med udgangspunkt i fysisk vareoptælling for udvalgte produkter
/ sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges].
Ingen anmærkninger. Ved fysisk optælling af pastaprodukt fandtes 6 ks for meget på lager. 2 stk var i ordre så
der er 4 ks for meget. Virksomheden undersøger grunden til dette.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overensstemmelseserklæring for engangskopper,
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.
Gennemgået virksomhedens system for FKM-materialer.-ok.
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