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Retssikkerhedsblanket fremvist ved kontrollens start.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret adskillelse
Vesterbjergevej 1

mellem forskellige typer af produkter under produktion og

7280 Sønder Felding

opbevaring. Virksomheden håndterer kun økologiske varer, og

25498119

gulerødder og kartofler holdes adskilt på hver deres linje. OK.
Kontrolleret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder
på personaletoilet. OK.
1

Kontrolleret procedure for personlig hygiejne og helbred. OK.

1

Vejledt om fast procedure ved smitsomme sygdomme som fx

1

Norovirus.

1

Kontrolleret brug af vand i produktion samt til rengøring. Der

1

anvendes vand fra vandværk. OK. Virksomheden har procedure
der sikrer, at de vandværket straks underretter virksomheden

1

ved afvigelser. OK.

1

Hygiejne: Rengøring: Ved rundgang kontrolleret den generelle

1

rengøringsstandard. OK. Virksomheden har forklaret procedure
for rengøring af genbrugsemballage (kasser). Aftager leverer

1

kasserne tilbage i rengjort stand og virksomheden verificerer
rengøringen. OK.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Ved rundgang kontrolleret
skadedyrssikring, herunder at udendørsområder holdes
ryddelige og at døre og porte slutter tæt. OK. Set
servicerapporter fra eksternt skadedyrsfirma for indeværende
år. OK.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomheden
risikoanalyse for fødevarekomtaktmaterialer. Følgende er
konstateret: Fødevarekontaktmaterialer er ikke en del af
virksomhedens risikoanalyse. Forholdet vurderes som en
bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om, at
virksomhedens risikoanalyse skal være dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Set procedure og dokumentation for udført rengøring i juli

X

måned. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
04-07-2018

2 timer 20 min.
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egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af pose med økologiske kartofler, herunder EU logo,
kontrolkodenummer samt oprindelse. OK.
Kontrolleret virksomhedens procedure for sporbarhed et led tilbage og et led frem. OK.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at de pt. ikke indfører fødevarer fra andre lande. Stikprøvevist
kontrolleret dokumentation for sporbarhed på fødevarer som virksomheden har købt/modtaget.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår:
modtagekontrol/transport, regnskab, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring, pakning, mærkning,
import, transport). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret anvendelse af nøglehulsmærkning på pose med økologiske kartofler. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret brug af tilsætningsstoffer. Virksomheden oplyser, at der ikke anvendes
tilsætningsstoffer. OK.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overensstemmelseserklæring for folie til
gulerødder og kartofler. OK.
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