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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
1

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,

1

indretning af virksomheden, krydsforurening,
mikrobiologi/mikrobiologiske kriterier, skadelige stoffer ved
forkert tilberedning, tilberedning af særlige råvarer, personlig
hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger fx i reklamemateriale, registrering fx ved import
og eksport, samhandel, økologi, registrering ved væsentligt
ændrede aktiviteter samt rekvireret vejledning og
forhåndsgodkendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer på lager.
Virksomheden er under tilsynet ikke i drift. Virksomheden har
redegjort for tilbagetrækningsprocedure samt at de har netsalg
og her vil kunne kontakte et givende produkts kundekreds.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: lokaler
og udstyr fremstår tilfredsstillende.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse er baseret på
blanketterne fra fødevarerstyrelsens hjemmeside foruden et
tilpasset egenkontrolprogram, hvor der er udpeget kritikse
1 time 45 min.
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kontroltrolpunkter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter og cvr.nr.
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.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer, virksomheden er 100 % økologisk. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/) på følgende økologiske fødevarer: Mælkekefir. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter. Ingen anmærkninger. Vejledt om at kontrolkodenummer for
den fysiske afsender skal fremgå af forsendelse eller følgedokumenter.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede efter ejerskife. Ingen anmærkninger.
Bilag II er medtaget i underskrevet stand og der fremsende en ændring til økologirapporten.
Emballage m.v.: Virksomheden fremsender spørgsmål vedr. tekstil som anvendes til FKM. dette undersøges og
fødevarestyrelsen vender tilbage med svar, når de fremsendte dokumenter er modtaget og gennemgået.
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