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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomheden er en
kontorvirksomhed uden opbevaring af fødevarer på adressen.
Hvidsværmervej 154

Virksomheden markedsfører økologisk ost fra deres leverandør

2610 Rødovre

direkte til aftagerne.

27363644

Tilbagetrækning: Gennemgået mundligt procedurer for
tilbagetrækning med virksomheden herunder sporing af osten
1

1. led frem og 1. led tilbage: Ingen anmærkninger.

2

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig

1

risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

1

Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet en

1

risikoanalyse .
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har ringet til
Fødevarestyrelsen og der blev sagt at dette vil blive ordnet ved
1. kontrolbesøg.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt generelt om at virksomheden skal kunne fremvise en
skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for alle virksomhedens
aktiviteter.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, samt
mærkning med "økologisk" på faktura når det handler om
økologisk fødvevarer.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt konkret om evt.
løsningsmuligheder for visning af kontrolrapporter på egen

X

hjemmeside.
Mærkning og information: Sporbarhed: Virksomheden
fremviste dokumentation for et parti ost, herunder ordre og
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videresendt faktura til aftageren: Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens aktiviteter og CVR nummer.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning med obligatorisk logo,
igrediensliste med skriftlige mærkning af økologisk ingrediens, kontrol med økologileverandørerklæring,
herunder fremvist virksomheden hvordan de kan finde økologileverandørerklæringer for de danske
virksomheder på www.fvst.dk, og kontrolleret generel erklæring med dato og underskrift.
Virksomheden vil blive fremsedt en økologirapport for aktivitet "markedsføring af økologisk fødevarer".
Generelt vejledt om økologi regler, herunder økologistatus på følgesedler samt kontrol med
leverandørøkologierklæring og skrfitlig procedurer for håndtering/markedsføring af økologiske fødevarer.
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