Skotlander ApS

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af palletanke og tønder på
Klokkestøbervej 15 B

tøndelager og at der er sæbe og engangspapirhåndklæder ved

9490 Pandrup

håndvask.

30527305

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Tøndelager. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Set procedurebeskrivelse for sporbarhed og
tilbagetrækning.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Sporbarhed af råvarer på palletanke og tønder

1

opbevaret på tøndelager.

1

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 spirtus. Virksomheden
indsender en opdateret registrering hvor bl.a. melasse påføres.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret rengøring samt
adskillelse mellem økologiske og konventionelle varer ved
opbevaring og mundtligt for tapning. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter bl.a.
kontrol af økologi-dokumentation - parti- og
leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående
varer. Ingen anmærkninger. Vejledt virksomheden konkret i, at
1 gang årligt indhentes dokumentation for at alle leverandører
mv. er underlagt økologikontrol.
Kontrolleret at der pt ikke er importeret økologiske fødevarer
fra 3. land. Vejledt virksomheden konkret i, at der med
importerede økologiske fødevarer følger korrekt udfyldte

X

kontrolattester.
Kontrolleret virksomhedens modtagekontrol af økologiske
produkter. Ok. Vejledt virksomheden konkret i at
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2 timer 15 min.
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modtagekontrollen regitreres.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer bl.a. Ø-mærket, EU-logoet, ingrediensliste og kodenummer for
Queens of Denmark - økologisk æble og kvædelikør. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sammensætning af økologiske fødevarer bl.a. kontrolleret om recepter overholder økologireglerne
om tilsætningsstoffer, hjælpestoffer m.v. samt andel økologiske ingredienser. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer bl.a. kontrol af løbende registreringer, kontrol af periodevise
balanceopgørelser og stikprøvevisbalancekontrol med udgangspunkt i fysisk vareoptælling for udvalgte
produkter rom samt sporbarhedskontrol med udgangspunkt i samme produkt. Ingen anmærkninger.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår.
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