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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:

Klovborg

Kontrolleret håndtering af indpakkede oste under etikettering
Storegade 70

samt opbevaring af emballerede oste i kølerum. Kassevaskeren

8765 Klovborg

er pt. ude af drift og kasser sendes til vask på ekstern

69980015

virksomhed. Kontrolleret opbevaring af rene og urene kasser.

6203

Ingen bemærkninger hertil.
1

Hygiejne: Vedligeholdelse:
Lokaler i forlængelse af tidligere skummesal er pt. ved at blive

1

sat i stand. Kontrolleret mulighed for inspektion for
skadedyrsforekomst i lokaler under ombygning, herunder
vejledt konkret om ikke at anvende lokalet med silotanke som
garage til private biler m.h.p. at undgå at porte står åbne i
længere perioder og dermed giver mulighed for indgang af

1

skadedyr. Ingen bemærkninger hertil.

2
Godkendelser m.v.:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Egenkontrol for
eksportaktiviteter. Gennemgået procedurer for afsendelse af
færdigpakkede oste til tredjeland, herunder set eksempel på
mærkningsoplysninger fra ordreseddel ved eksport.
Særlige mærkningsordninger:
Det indskærpes, at reglerne om regnskab for økologiske
fødevarer, herunder de i økologirapporten fastlagte vilkår, skal
overholdes. Følgende er konstateret: Der er
uoverensstemmelse mellem den registrerede mængde af
økologiske oste på lageret beregnet ud fra antallet ved forrige
optælling d. 30.06.2018 og sammenlægning af de udgående
mængder af økologiske oste for perioden 30.06.-01.10.2018 og
den fysisk optalte mængde på lageret pr. 28.09.2018.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Fremover
X

foretages fysisk optælling af økologiske varer på lageret hver
måned. Endvidere opsummeres antal udgående mængder af
økologiske varer for hver måned ud fra
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2 timer 30 min.
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ordresedler/montagesedler. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages.
Se klagevejledning på bagsiden.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår (modtagekontrol, regnskab,
dokumentation, mærkning, opdateret økologirapport). Ingen anmærkninger. Kontrolleret mærkning af
økologiske engrospakkede oste samt opbevaring heraf i kølerum. Optalt 2 udvalgte batchnumre af økologiske
oste og sammenlignet med seneste optælling af lageret.
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