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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af Lager områder
Følgende er konstateret: I to haller er mindre mængder af skidt
Heeringvej 25

i hjørner og langs kanter. Virksomheden oplyser de vil gøre

4690 Haslev

rent.

33965664

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om metoder til at lette rengøring og inspektion
i virksomheden.
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Mærkning og information: Generelt vejledt om
sporbarhedsregler, herunder krav til følgesedler. Vejledt om
intern sporbarhed.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret om oplæggere er registreret
hos Fødevarestyrelsen. Bødeforelæg på 10.000 kr fremsendt.
Følgende er konstateret: Ved stikprøvekontrol findes fødevarer
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(vin) fra en fødevarevirksomhed, som ikke er registreret hos

1

Fødevarestyrelsen. Virksomheden har selv identificeret
virksomheden som en fødevarevirksomhed på deres
oplæggerliste, har senest varemodtaget fødevarer fra
virksomheden den 23. juli 2019 (kopi af følgedokumentation
medtaget) og kan vise i deres elektroniske system, at de har
varemodtaget fra virksomheden løbende siden februar 2019 og
har løbende distribueret fødevarer for virksomheden i samme
periode. (kopi af eksempel på følgeseddel til kunde medtaget).
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens modtagekontrol af økologiske
produkter, Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation
vedr. økologiske produkter. Virksomheden noterer på
oplæggerlisten at økologierklæring er kontrolleret okay og
hvilken dato erklæringen udløber.
Generelt vejledt omkring regler for import fra 3. lande.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er

X

bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
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har ikke haft økologisk varemodtagelse af the fra marocco siden sidste tilsyn. Virksomheden oplyser, at den
fremadrettet muligvis gerne vil være første modtager på varer fra 3. lande.
Generelt vejledt om regler for varemodtagelse som første modtager på økologiske fødevarer, som kommer fra 3.
lande.
Konkret vejledt om procedurebeskrivelse, ansøgning om ændringer i økologitilladelse, samt at
ændringerne/varemodtagelsen ikke på foregå før tilladelse er givet.
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