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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret håndtering af
salat i produktion, herunder opbevaring i kølerum, vask og
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tørring samt manuel og mekanisk pakning. Ingen
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anmærkninger
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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af kølerum,
pakkeri, emballagelager samt snitteri og vaskeri, herunder
rengøring af produktionsudstyr, vægge og gulve. Ingen
1

anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af

1

produktionslokaler og kølerum, herunder sikring af lokaler mod

1

skadedyr. OK. Desuden set seneste rapport fra ekstern

1

skadedyrsfirma. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Set at FKM materialer er omfattet
af virksomhedens skriftlige risikoanalyse, herunder at der er

1

overenstemmelseserklæringer på anvendt emballage. Ingen

1

anmærkninger.
Set prøveudtagningsplan for mikrobielle analyser. OK. Set
analyseresultater for E-coli, listeria og salmonella på rucola og

1

crisp mix, samt analyseresultater på procesvand og vand fra

1

egen boring. Der var ingen anmærkninger til
analyseresultaterne. .
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomheden er korrekt registreret som
importør til indførsel af fødevarer.
Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for
virksomhedens nye aktiviteter (vaskning og snitning). Ingen
anmærkninger
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende

X

X

kalenderår (modtagekontrol, regnskab, dokumentation,
adskillelse, pakning, GMO-dokumentation, mærkning,
samhandel, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger.
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Der er udtaget Faktura til økologisk krydskontrol.
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for overholdelse af EU-grænseværdier for
pesticidrester i fødevarer ved import af forskellige salattyper. Ingen anmærkninger. Set analyseresultater for
pesticider på økologisk kruspersille. OK.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som
tilsigtet af producenten. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: klart plastbakke, overfolie samt
posefolie. Virksomheden har fremvist overenstemmelseserklæringer på de nævnte plastemballager.
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