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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået

Ladefoged

virksomhedens procedurer for udvælgelse af urter, fremstilling
Vesterskovvej 5

af essenser, fortynding samt påfyldning af flasker. Ok

8830 Tjele

Virksomheden kan gøre rede for hygiejniske procedurer, som er

72460014

gældende ved fremstilling og fyldning af flasker. Ok
Der er ikke produktion i forbindelse med tilsynet
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret produktions- og lagerlokaler
1

og herunder kontrolleret renholdelse af udstyr, som anvendes i

1

produktionen. Ok

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret lokaler og inventar samt

1

virksomhedens skadedyrssikring. Det oplyses, at man både har

1

installeret rottespærrer i kloakker på ejendommen og
derudover har skadedyrskasser, som er under overvågning. Ok
Virksomhedens egenkontrol: Virksomhedens
egenkontrolsystem består af et logbogsdokument, som viser en
tydelig sporbarhed og ligeledes produktionsrapporter for alle
essenser. Ok
Virksomhedens risikovurdering foregår som litteratursøgning
og planteidentifikation.

1

Endvidere har virksomheden ved samtlige planter forsøgt at
tage stilling til, om der er en reel risiko ved produktionen med
henblik på at søge en helt risikofri produktion. Ok
Det oplyses, at man har planer om lidt yderligere
konsulentbistand på området. Ok
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Emballage m.v.: Der er på tilsyn spurgt ind til virksomhedens
emballagetyper og herunder flasker og propper. I den
forbindelse er der vejledt konkret om, at virksomheden for at
leve op til Fødevarestyrelsens regler, skal være i besiddelse af
overensstemmelseserklæringer for alle emballagematerialer,

X

som produkterne bliver udsat for, og herunder specifikt, at
diverse propper er fremstillet af materialer, som ikke migrerer
over i alkohol. Virksomheden har dokumentation, som er et par
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år gammel, og der skaffes på tilsynet aktuel dokumentation for de anvendte propper, med henblik på at
dokumentere forhold omkring migration. De manglende migrationsdokumenter betragtes på tilsynet som en
bagatel, da virksomheden straks tager kontakt til leverandør.
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