Funkisfood ApS

side 1 af 2

Virksomheden har fravalgt at modtage starthjælpsvejledning,
idet der blot er tale om flytning til ny adresse.
Feldsingvej 3
6900 Skjern

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret lagerfaciliteter

29521565

for emballerede færdigvarer. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Rengøring af tørvarelager kontrolleret
1

uden anmærkninger.

1
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkning: Skadedyrssikring af lager. Virksomheden har
redegjort for kontrakt med eksternt skadedyrsfirma, herunder
omfang og frekvens.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

2

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
leverandørvurdering, allergener, mikrobiologiske risici og
kemiske risici.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer,
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer. Der er
kontrolleret, at de fastlagte procedurer følges. Ingen
anmærkninger. Virksomheden har udleveret reviderede
økologiegenkontrolprocedurer og oplyser, at
regnskabsprocedurer revideres således at regnskabsprocedurer
for pakkevirksomheden på samme adresse, bliver bogført
under Funkisfood.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer, (færdigpakkede tørvarer)

X

herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af
økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem
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økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af færdigpakkede fødevarer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer: Chiafrø,
"Bio ice" og hørfrø. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter. Virksomheden transporterer udelukkende færdigpakkede
fødevarer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger. Virksomheden har ved
tilsynet udleveret nyt egenkontrolprogram, som erstatter det tidligere fremsendte. Fødevarestyrelsen redigerer
efterfølgende økologirapporten jf. de dokumenter som virksomheden efterfølgende indsender.
Kontrolleret: Virksomhedens økologi-aktiviteter.
Det indskærpes, at virksomheden skal have modtaget en økologirapport/økologigodkendelse fra
Fødevarestyrelsen, før den må påbegynde økologi-aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har den 29-04-2020 indsendt anmodning om registrering af ejerskifte,
flytning til ny adresse og vedhæftet et økologi-egenkontrolprogram for ny adresse. Det er konstateret, at ny
lageradresse er taget i brug, inden der er meddelt ny økologirapport til virksomheden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der er redegjort for omstændighederne omkring ejerskifte og
flytning, som har ført til forglemmelsen vedr. rettidig anmeldelse til Fødevarestyrelsen.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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