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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask og
Skagerrakvej 8

tørring af hænder. Opbevaring af fødevarer på lager, herunder

2150 Nordhavn

at alle fødevarer er hævet fra gulvet.

85500228

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af
lagerlokaler, herunder gulve, vægge og porte, samt at porte.
Virksomheden oplyser at den ene hurtigport er defekt, men
1

tekniker er tilkald. Skadedyrssikring af lagerlokaler, herunder at
porte slutter tæt. - Ingen anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:

1

Virksomhedens risikoanalyse for mikrobiologiske, kemiske og

1

fysiske risici for transport, varemodtagelse og udlevering samt
opbevaring.
Kontrolleret egenkontrol, herunder varemodtagelse,

1

opbevaring samt revision. Virksomheden vejledes om at

1

revidere egenkontrolprogrammet. Virksomheden vejledes om
at udarbejde skriftlige aftaler med oplæggere for
ansvarsfordeling omkring godset.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: CVR- og P-numre.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer
(Økologiske kaffebønner), herunder kontrol af gennemførelse
og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Vejledt om en beskrivelse af modtagekontrol af økologiske
fødevarer fra 3. lande, herunder ansvarsfordeling mellem
virksomheden og importøren.
[Modtaget/Udtaget kopi af dokumentation for økologiske
kaffebønner til krydskontrol].

X

Kontrolleret løbende registreringer af modtagne og udgående
mængder af økologiske fødevarer sporbarhedskontrol med
udgangspunkt i udvalgte produkter (økologiske kaffebønner).
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Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (økologiske
kaffebønner), herunder dokumentation for, at leverandøren i 3. land er omfattet af økologikontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning med kontrolkodenummer på økologiske kaffebønner. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter [for følgende fødevarer: økologiske kaffebønner].
Dokumentationen indeholder navn på sælger, leveringsadresse og produkternes økologisk oprindelse. Ingen
anmærkninger. Vejledt om, at dokumentationen også skal indeholde oplysninger om virksomheden, som
afsender varerne til kunden og kontrolkodenummer.
Kontrolleret at økologirapporten er dækkende for virksomhedens aktiviteter, herunder om forudsætningerne for
økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger. Vejledt virksomheden om at opdatere
egenkontrolprocedurer for økologiske aktiviteter og sende dem til Fødevarestyrelsen.
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