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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret følgende uden
bemærkninger: håndvaske/afspritningsfaciliteter samt
Randersvej 7

hygiejniske faciliteter som hårnet og handsker, godkendte

8963 Auning

rengørings- og desinfektionsmiddel, procedurer vedr.

27239315

analyseudtagelse, der udtages mikrobiologiske analyser hvert ½
år, set mikrobiologiske analyseresultater for efterår 2018 for
porre og gulerødder, procedurer vedr. tilbagetrækning,
1

procedurer vedr. affaldshåndtering, hygiejnisk opbevaring af

1

affaldsprodukter, synligt skimmellignende vækst i
bygning/inventar/maskiner/på grøntsager, procedurer for

1

tjekning af skimmel i bygninger samt i og på inventar og
maskiner og på grøntsager - herunder brug røgdesinfektion,

1

håndtering og procedurer under vaskning, sortering og pakning
samt opbevaringsforhold for emballage beregnet til direkte

1

kontakt med fødevarer og opbevaring af færdigpakkede

1

grøntsager inden afsendning.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrol af rengøringsprocedurer af
maskiner dagligt og ved sæsonnedlukning/opstart. Ok

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens delrisikoanalyse vedr.
analyseudtagelse- både mikrobiologiske og kemiske - herunder
fastsatte grænseværdier og korrigerende handlinger ved
overskridelser samt delrisikoanalyse vedr. personlig hygiejne.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt
instrueret i håndtering af fødevare. Endvidere kontrol af
efteruddannelse ved ændringer i virksomheden. Ingen
bemærkninger.
Godkendelser m.v.: I forbindelse med fremtidig ombygning til
ny type produktion er der vejledt om mulighed for rekvireret
vejledning i forhold til lokaler. Link herom fra fvst.dk er
fremsendt til virksomheden.

X

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
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2 timer 30 min.
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virksomhedens aktiviteter. Virksomheden oplyser der ikke foregår import eller samhandel. Kontrol af CVR og
P.nr. Ingen bemærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol/transport, regnskab, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring,
forarbejdning/pakning, transport, opdateret økologirapport). Set dispensation fra Landbrugsstyrelsen for år
2018 og 2019 vedr. brug af ikke økologiske frø til gulerødder. Ingen anmærkninger
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: 2 partier af frugt og grønt er mærket/skiltet med
oplysninger om oprindelsesland. Endvidere er friskheden kontrolleret uden bemærkninger.
Kemiske forureninger: Kontrol af analyseresultater fra efterår 2018 for pesticider i gulerødder. Ingen
anmærkninger. Der udtages pesticidprøver hver 14 dag.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: sporbarhed af fødevarekontaktmateriale samt
overensstemmelseserklæring for plastikposer som anvendes til pakning af gulerødder - herunder identifikation
af produktet, anvendelsesoplysninger (art af fødevare, tid og temperatur), oplysninger om stoffer med specifikke
migrationsgrænser og dual use additiver, udsteder af erklæring og underskrift. Endvidere kontrol af godkendte
smørremidler til bånd. Set specifikation herpå. Ok
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