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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
fødevarer på lageret samt gennemgået virksomhedens
Skjulhøj Allé 17-19

procedure for varemodtagelse, produktion, tilbagetrækning af
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fødevarer samt håndtering af forbrugerklager. Ingen
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anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringen af
1

produktionsområdet. Ingen anmærkninger.

1
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikringen af

1

produktionsområdet. Ingen anmærkninger.

1

Følgende er konstateret: Højre side af porten ved lageret lukker
ikke tæt. Virksomheden oplyser at det vil blive bragt i orden

1

straks. Forholdet er ved dette tilsyn vurderet som bagatelagtig

1

overtrædelse.
Vejledt konkret om reglerne for skadedyrssikring.

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomedens
skriftlige egenkontrolprocedure og risikovurdering. Ingen
anmærkninger.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke risikovurderet
bl.a. aktiviteten indkøb og skadedyr. Vejledt konkret om
opbygningen af risikoanalyse (procestrin, risiko, vurdering,
begrundelse for vurderingen og udpegning GAG eller CCP) samt
gennemgået Fødevarestyrelsens skabelon og eksempel på
udfyldt skabelon.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside www.nordicsoda.com.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarheden i form af

X

faktura for kuldioxid samt gennemgået virksomhedens
procedure for sporbarhed og dokumentation under
produktionen. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret at Nordic Soda kuldioxid flasken er mærket med nettovægt, og oplysninger om ansvarlig
virksomhed. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser at de er i gang med at påsætte holbarhedsdato på flaskerne.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af
fødevarekontaktmaterialer.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret mærkningen af Nordic Soda Kuldioxid (til den endelige forbruger).
Kontrolleret at den er mærket med navn og angivelsen »til fødevarer«. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Vejledt konkret om reglerne for overensstemmelseserklæringer fra leverandøren af gasflaske og
ventiler fra EU lande og 3. lande.
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