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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret, at der
Solina Denmark

anvendes vand af drikkevarekvalitet uden anmærkninger.

Niels Bohrs Vej 55

Virksomheden får leveret vand fra offentligt vandværk og får

8660 Skanderborg

taget egne prøver.

34077444

Seneste analyseresultat var tilfredstillende.
Kontrolleret tilgængeligheden for at personale og gæster på
tilfredstillende vis kan vaske og tørre hænderne inden adgang
1

til produktionsområder. OK.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i forbindelse med

1

affaldshåndtering og affaldsortering uden anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

1

lokaler: Produktionsområder, både marinadelokale og diverse
linier til tørpakning. Drøftet tidspunkt for udbedring af

1

småskader. OK. Iøvrigt ingen bemærkninger.

1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Maling og

1

vedligehold af udstyr til blanding af marinader og
tørblandinger. Drøftet tidspunkt for udbedring af småskader.
OK. Iøvrigt ingen bemærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af

1

følgende lokaler: Produktionsområder og lagerområder.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
vedligeholdelsesplan uden anmærkninger. Småskader er sat til
udbedring i forbindelse med opstart af ny sæson i julen og
januarmåned. OK
Gennemgået virksomhedens dokumentation for
skadedyrskontrol både egne rapporter og eksterne rapporter.
Ingen anmærkninger.
Gennemgået virksomhedens logbog med udførende eksterne
håndværkere.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse i forbindelse med
afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer, både udstyr og
emballage. Ingen anmærkninger.

X

X

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Visning af
kontrolrapporter på egn hjemmesider.
Følgende er konstateret: Kun den seneste kontrolrapport vises.
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Kontrolrapport
SFK Food A/S

Solina Denmark
Niels Bohrs Vej 55
8660 Skanderborg
34077444
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om muligheden for at linke direkte fra findsmiley.dk.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed og adskillelsesprocedurer i forbindelse produktion af varer
med vegansk anprisning uden anmærkninger.
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.
Virksomheden har ikke anvendt sin importregistrering (import fra 3.lande) siden 2014, men ønsker at
opretholde den, da det kan blive aktuelt igen.
Henvist til forordning 2023 (GMP) om god praksis i forbindelse med produktion og import.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens import af restriktionsvarer.
Det er konstateret, at virksomheden importerer fødevarer under restriktion/intensiveret kontrol, OK.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol/transport, regnskab, krydskontrol, dokumentation,
adskillelse/identifikation/rengøring,forarbejdning/pakning, sammensætning, mærkning, transport, opdateret
økologirapport). Ingen anmærkninger
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring(er) på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren i forbindelse med import fra 3. lande.
Følgende fødevarekontaktmateriale(r) er kontrolleret Blå sække - både erklæring på den tidligere vare og den
nye vare leveret fra en dansk virksomhed.
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