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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

ApS

uden anmærkninger: Kontrolleret oplagring af fødevarer på
Broenge 11

tørvarelagre og køle- og frostlagre.

2635 Ishøj

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

14798900

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Kontrolleret

5780

alle udvendige døre og porte. Virksomheden har et autoriseret
skadedyrsfirma, der har opsat udvendige giftdepoter og
1

smækfælder. Der er 6 årlige kontrolbesøg.
Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler: Kontrolleret

1

vedligehold af de 2 store kølerum og tørvarelager. Kontrolleret

1

vedligehold af reoler og pakkeborde overalt i virksomheden.

1

Virksomheden oplyser, at der er planlagt anlæggelse af nyt gulv
i begge store kølerum. Ingen anmærkninger.

1

Kalibrering af følere i køle- og frostlagre. Virksomheden oplyser,

1

at der fremover vil blive kalibreret temperaturfølere i alle køle-

1

og frostrum årligt af autoriseret firma. Ingen anmærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret dokumentation for udført
varemodtagelse af kølepligtige fødevarer, dette sker en gang
dagligt. Overvågning af køle- og frostlager temperaturer, dette
sker en gang dagligt. Derudover er der elektronisk overvågning
af alle køle- og frostrum. Kontrolleret dokumentation for sidste
kvartal 2018 og 2019.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Mærkning. Virksomheden
ommærker ikke selv fødevarer. Der foretages månedlig kontrol
af holdbarheden på alle oplæggers fødevarer. Ingen
anmærkninger
Godkendelser m.v.: Autorisation ifht. aktiviteter
Gennemgået virksomhedens aktiviteter i henhold til gældende

X

autorisation. Kontrolleret EU-lister, risikooplysninger og
CVR-nummer. Kontrolleret virksomhedens aktiviteter som
lagerhotel. Virksomheden kan fremvise en liste over udlejere.
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Stikprøvevis kontrolleret at deres partier kan udpeges og er fysisk adskilt fra øvrige udlejere. Ingen
anmærkninger
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten
import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Virksomheden oplyser, at
der ikke har været samhandel af animalske fødevarer i 2018 og 2019.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret adskillelse mellem økologiske og konventionelle varer ved
opbevaring. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter økologisk skummetmælk 1/4 l. Kontrol af opbevaring, kontrol af gennemførelse og registrering af
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer økologisk mælk: kontrol af periodevise balanceopgørelser.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse, herunder økologikontrol erklæringer fra leverandører.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer kontrolleret 2 forskellige mæleprodukter. Ingen anmærkninger
Kontrolleret at økologirapporten er opdateret og omfatter alle økologiske aktiviteter. Ingen anmærkninger
Kontrolleret dokumentation vedr. økologiske produkter økologisk skummet mælk, kontrol af
økologi-dokumentation - parti- og leverandør-dokumentation, kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen
anmærkninger.
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