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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomheden er en
kontorvirksomhed og har derfor har ingen lager hvor deres ind
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købte fødevarer opbevares. kontrolleret virksomhedens

6100 Haderslev

procedurer for modtagelse af fødevarer de køber og samt

28122071

gennemgået virksomhedens procedurer for de opgaver som
modtagerlageret skal udfører og set virksomhedens aftale med
modtagelageret om ansvarsfordeling. Ingen anmærkninger.
1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for
importaktiviteter er dækkende for importaktiviteter af

1

animalske fødevarer.
Gennemgået virksomhedens lister for importerede animalske
produkter fra de forskellige leverandør de bruger .

1

Set virksomhedens risiko-analyse, herunder HACCP-plan. Det

1

vurderes at det ikke er relevant for virksomheden at kritiske

1

kontrolpunkter med den fødevare aktivitet virksomheden har.
Gennemgået virksomhedens procedurer og dokumentation for

1

sporbarhed og tilbagekaldelse af produkter, herunder
korrigerende handlinger. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af
tilsætningsstoffer på færdigpakkede fødevarer.
Kontrolleret angivelse af tilsætningsstofkategori samt
e-nummer eller stofnavn.
kontrolleret hvordan virksomheden sikrer sig de produkter
virksomheden indfører / importere overholder reglerne for
mærkning.
Spurgt ind til hvordan virksomheden kan dokumentere
sporbarhed på de produkter de indfører / importere et led
tilbage og set dokumentation for 2 forskellige produkter. Ingen
anmærkninger
Godkendelser m.v.: Indførsel: Kontrolleret at modtagelse af
indførte varer sker på i Danmark registreret fødevarelager efter

X

X

en skriftlig ansvarsfordeling. Set aftale med modtage lageret.
Virksomheden abonnerer på ting for at holde sig ajour med
reglerne i forbindelse med indførsel /
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import fra 3. lande.
Spurgt ind til hvordan sikrer sig at der ikke er særlige restriktioner på de produkter de importere og hvad hvis
der er.(procedure)
Sporbarhed: Set virksomhedens procedure til speditionsfirma for et parti indførte fødevarer. Heri var papirgang
og dokumenter fra leverandør til kunde beskrevet.
Set virksomhedens skriftlige aftale med deres modtage virksomheder, om ansvarsfordeling ved indførsel af
animalske fødevarer.
Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Spurgt ind til om virksomheden har gjort brug af deres
godkendelses eksport 3. lande. Virksomheden har ikke haft noget i 2018.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol/, dokumentation,identifikation, sammensætning, mærkning, import, opdateret
økologirapport).
Se virksomheden risikoanalyse + erklæringer. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret om virksomheden har procedurer, der sikre at tilsætningsstofferne er lovlige
i importerede produkter. Virksomheden laver selv nye etiketter til de produkter som købes hjem og har
indplaceret de udvalgte produkter i databasen. Ingen anmærkninger.
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