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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opsamling,

Foodservice

opbevaring og opmærkning af animalske biprodukter.
Ny Vestergade 2

Kontrolleret skabelon til følgedokument på animalske

5672 Broby

biprodukter. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt om regler

21924679

for opsamling og afhændelse af animalske biprodukter.

1410

Kontrolleret opsamling og opbevaring af affald, evt. med
fødevarerester. Kontrolleret dokumentation for at blandet
1

affald afhændes til forbrænding. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: metaldåser med fødevarerester

1

opbevares tilgængeligt for skadedyr. Der ses ikke spor af
skadedyr omkring palletanke med dåser. Forholdet vurderes

1

under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for opbevaring af fødevareaffald.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af

1

lokaler, samt at der ikke er tegn på skadedyr indendørs på lager
og i produktionslokale. Kontrolleret rapport fra eksternt

1

skadedyrsfirmas kontrol i oktober 2019. Kontrolleret at der er
ryddeligt omkring bygninger på virksomhedens matrikel. Ingen

1

anmærkninger.
Vejledt generelt om skadedyrssikring af udendørs nedsænkede
områder og opsamlingsbrønde.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Leverandørdokumentation for leverandør af 2 råvarer.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Balanceopgørelse for råvarer, færdigvarer samt input/output,
herunder dokumentation og reaktion på konstaterede

X

afvigelser samt overensstemmelse mellem produktionsseddel
og registrering i færdigvarebalance.
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Dato for fysisk optælling afviger fra dato for opgørelse af balancer, hvilket bevirker at der forekommer afvigelser
grundet brug af råvarer og færdigmelding af færdigvarer i perioden mellem fysisk optælling og opgørelse af
balance. Konkret vejledt om at dato for fysisk optælling og opgørelse af balance for råvarer, færdigvarer og
input/output, skal være samme dato.
Konkret vejledt om dokumentation af differencer konstateret på prøveproduktioner.
Vejledt generelt om regler for opdatering af økologi-egenkontrolprocedurer samt opdatering af økologirapport
ved væsentlige ændringer.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret anvendelse af og mærkning med aromaer. Virksomheden tilsætter ikke
aromaer til deres fødevarer. Kontrolleret mærkning af færdigvare ved anvendelse af sammensat ingrediens, hvor
der indgår naturlig aroma. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overensstemmelseserklæringer for grønne
kasser, hvide plastspande og folie, herunder identifikation af produktet, anvendelsesoplysninger (art af fødevare,
tid og temperatur), oplysninger om stoffer med specifikke migrationsgrænser og dual use additiver, udsteder af
erklæring og underskrift. Følgende er konstateret: for plastspande er ikke angivet hvilke dual use additiver, der
afgives for dette produkt specifikt, i fælles erklæring for alle leverandørens plastprodukter er angivet mulige dual
use additiver. For folie fremgår af overensstemmelses-erklæring, at produktet ikke kan anvendes til varme
fødevarer. Af anden erklæring fremgår, at det er egnet til ovnbrug. Virksomheden kan fremvise resultater af total
migrationstest, men mangler oplysninger om stoffer med specifikke migrationsgrænser og evt. testresutater
herfor, eller anden dokumentation som angiver at disse stoffer ikke migrerer i mængder der overskrider
grænseværdierne. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om regler for fødevarekontakt materialer i plastmateriale.
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