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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer og
Lager

adfærd vedrørende personlig hygiejne. Følgende kontrolemner

M.P. Allerups Vej 45C

er kontrolleret: Brug af egnet og rent arbejdstøj, hygiejnisk

5220 Odense SØ

opbevaring af arbejdstøj og private genstande og toilet- og

21924679

badfaciliteter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret ved demonstration af system mulighed for at
identificere varer og kunder i forbindelse med udførsel af
1

tilbagetrækning. Virksomheden oplyser, at den ikke har været

1

involveret i tilbagetrækning i lang tid. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
lagerlokaler og bad/toiletfaciliteter.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret indretning af

1

lagerlokaler, herunder egnethed til opbevaring af fødevarer og

1

adgang til omklædnings- og toiletfaciliteter. Ingen

1

anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
revision af egenkontrolprogram for 2016 og 2017 uden
anmærkninger.

1

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret virksomhedens procedurer
for sikring af instruktion af medarbejdere i fødevaresikkerhed,
som står i forhold til det arbejde, der udføres på lageret. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af følgende
produkter: sød lakrids, lakridskonfekt, økologisk hvedemel,
oliventapenade, extra jomfruolivenolie og sardiner i olivenolie.
Kontrolleret at mærkningen ikke er vildledende og at
produkterne er mærket med næringsdeklaration.
Virksomheden er ved at ændre mærkning så
næringsdeklaration sættes i tabelform. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed af sardiner i olie uden anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter og

X

registreringer. Virksomheden samhandler og importerer
ikke-letfordærvelige fødevarer. Virksomheden samhandler
økologiske fødevarer. Ingen anmærkninger.
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Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår.
Kontrolleret dokumentation for udført modtagekontrol på økologiske hvedemel og extra jomfruolivenolie,
balancer med ud- og indgående varer, mærkning med EU-logo og oprindelse, dokumentation for fysisk optælling
i december 2017 og marts 2018 samt tilretning i lagerregnskab. Ingen anmærkninger
Emballage m.v.: Kontrolleret virksomhedens indpakning i sekundær emballage, herunder at denne er egnet til
formålet. Ingen anmærkninger.
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