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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Procedure for hygiejne
under produktion, herunder krydssmitte kontrolleret, ingen
Holmens Boulevard 11

bemærkninger

5800 Nyborg

Hygiejne under oplagring af fødevarer og emballage

33765045

kontrolleret, ingen bemærkninger
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer og
adfærd vedrørende personlig hygiejne, herunder forholdsregler
1

ved sygdom eller bærere af sygdom blandt personalet,

1

hygiejniske håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet

1

og rent arbejdstøj samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af

1

arbejdstøj og private genstande.
Virksomhednes krav til og opbevaring af råvarer kontrolleret,

1

ingen bemærkninger.
Virksomheden oplyser at der ikke benyttes desinfektionsmidler,

1

ingen bemærkninger

1

Virksomheden benytter vandværksvand og vandbehandler

1

ikke, ingen bemærkninger

1

Affaldshåndtering i virksomheden kontrolleret ingen
bemærkninger
Hygiejne: Rengøring: Procedure for rengøring af
genbrugsemballage, palletanke, ingen bemærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Indretning og vedligeholdelse af
produktionslokaler, råvarelager, mellemlager og tapperi samt
personale faciliteter kontrolleret, ingen bemærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
mikrobiologiske, kemiske og fysikske risici ved råvare og
produktion
Virksomhednes revision af egenkontrol programmet er
gennemgået, ingen bemærkninger
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har
procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i

X

fødevarehygiejne og haccp. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
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Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Modtaget kopi af dokumentation til krydskontrol.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer herunder kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af
løbende regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer og færdigvarer, kontrol af
periodevise balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter sukker og alkohol /
kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer spirus, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
[Modtaget kopi af dokumentation til krydskontrol.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer: likør og akvavit. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for overholdelse af GMO-forbuddet på ikke-økologiske ingredienser samt
hjælpestoffer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: at Whisky og rom lever op til deres
varebetegnelse.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret anvendes af tilsætningsstoffer, der anvendes kun naturlig aroma, ingen
farve, næringsstoffer, kulture, enzymer, ingen bemærkninger
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