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Intercargo Coldstores ApS

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne: Håndtering af
fødevarer: Følgende er kontrolleret
Trafikhavnskaj 19

uden anmærkninger: virksomhedens opbevaring af frossen

6700 Esbjerg

animalske produkter på lager 1 og 2.

33054130

Hygiejne: Rengøring: Hygiejne: Rengøring: Følgende er

4367

kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
1

Fryselager 1 og 2, forrum. Virksomheden har redegjort for

1

højrengøring, samt rengøring af trucks. OK.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Hygiejne: Vedligeholdelse:

1

Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Virksomhedens husorden, vedligeholdelse af truck
Skadedyrssikring af porte.

1

Virksomhedens egenkontrol: Virksomhedens egenkontrol:

1

Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Set virksomhedens løbende registreringer af
frysetemperatur januar - juni, samt udfyldte
afvigerapporter fra samme periode. Ok.
Set virksomhedens dokumentation for kalibrering af
håndholdte termometer.
Mærkning og information: Mærkning og information:
Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: 11 paller frosset gris fragtbrev af den 25. marts 2020
Ingen anmærkninger.Fysisk optælling på lager.
Godkendelser m.v.: Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret
uden
anmærkninger: Procedurer for dokumentation ved af
plombering af kanaliseret transport.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer Øko
gris, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af
udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.

X

Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af
løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer
29-06-2020

1 time 45 min.

Kontrolrapport
Intercargo Coldstores ApS

Trafikhavnskaj 19
6700 Esbjerg
33054130

side 2 af 2

og/eller færdigvarer 11 paller frosset gris, samt kontrol af periodevise balanceopgørelser / sporbarhedskontrol
med udgangspunkt i udvalgte produkter 11 paller frosset gris / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges].
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring 11 paller frosset gris. anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter [for følgende fødevarer: 11 paller frosset gris, fj, faktura.. Ingen
anmærkninger.

29-06-2020

