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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
opbevaringstemperatur i kølerum hvor der opbevares æg, ok.
Blomstervej 66A

Kontrolleret opbevaring af frugt og grønt i kølerum, ok.

8381 Tilst

Kontrolleret procedurer for frasortering af frugt og grønt af ikke

34898448

salgsbar kvalitet, ok. Pakkeborde til hvor der håndteres
uemballeret frugt og grønt er af et vaskbart materiale. Ok.
Kontrolleret affaldshåndtering i lager pakke lokaler,ok.
1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af kølerum, ok.

1

Følgende er konstateret: Der er en del pap og produktrester på

1

gulve på lager og kølerum

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. Virksomheden oplyser at
det er en meget travl periode og vil hurtigst muligt bringe det

1

tilbage til vanligt niveau.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at affaldscontainere

1

udenfor er sikret mod indtrængen af skadegører,ok.
Virksomhedens egenkontrol: Gennemgået virksomheden
procedurer ved varemodtagelse i praksis samt deres skriftlig
procedurer beskrevet i egenkontrolprogrammet,ok.
Stikprøvevis gennemgået virksomheden egenkontrolprogram.
Virksomheden egenkontrol program er ikke opdateret i forhold
til ompakning og mærkning. Virksomheden vil indsende
opdatering således virksomhedens økologirapport og
økologierklæring kan opdateres. Vejledt konkret om at der i
også er fokus på mærkningen af de modtagede færdigpakkede
varer.
Mærkning og information: Stikprøvevis kontrolleret mærkning
på div frugt og grønt modtaget færdig pakket ,ok.
Følgende er konstateret: På mærkningslabel virksomheden
påsætter poser med mandler er der konstateret enkelte
mærknings fejl ang (økologi) som under de foreliggende
omstændigheder vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.

X

Vejledt konkret om regler for mærkning og om at der kan læses
mere om emnet på Fødevarestyrelsens hjemmesiden.
Set sporbarhedsdokumentation et led tilbage for ærteskud,
08-06-2018

1 time 20 min.
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appelsiner og baby blommetomater set faktura fra leverandør,ok.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår,
modtagekontrol, regnskab, dokumentation, adskillelse, identifikation,rengøring, pakning, mærkning, opdateret
økologirapport). Ok
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