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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomhedens
repræsentant har redegjort for og fremvist procedure for
Fuglevænget 9

hvordan der udføres modtagerkontrol af fødevarer når de

9000 Aalborg

ankommer til virksomhedens lager samarbejdspartner. Ingen

14983007

anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Virksomhedens repræsentant har
redegjort for hvordan deres leverandøre evalueres og
1

udvælges, herunder hvilke krav der stilles til leverandører fra 3.
lande bl.a. i forhold til sikring af, at EU fødevarelovgivningen
overholdes. Dette sikres bl.a. ved at 3. lands virksomheder er

1

godkendt efter internationale certificeringsordninger. Ingen

1

anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.

1

Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter:
Eventyr Is med Lakrids 5000 ml, Kylling Nuggets 400g
dybfrossen, Asia Box - kylling i massaman sauce med jasminris
Dybfrossen, Pizza Pepperoni og økologiske frikadeller 240g
dybfrossen, for mærkning af allergene ingredienser samt
information om spor af allergener. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Virksomhedens repræsentant har redegjort for hvordan der i
forbindelse med 3. lands import løbende tjekkes lister fra
Fødevarestyrelsen over restriktionsvarer og fødevarer under
skærpet kontrol. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for
håndtering af certifikatpapir, herunder opbevaring i aflåst skab,
fysisk register med kopi af anvendte certifikater og annullerede

X

X

certifikater.
Kontrolleret procedure for eksport til 3. lande, herunder at der
henvises til Fødevarestyrelsens certifikat database hvorfra det
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nyeste certifikat altid benyttes. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer. Da virksomheden ikke selv har lager for fødevarer forlægger der skirftelig aftale med lagervirksomhed
der står for gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologisk edemamme bønner hvor der kan fremvises løbende konteringen for varen
der kommer og afgår fra lager ved samarbejdspartener / lager. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske edemamme bønner, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske edemamme bønner. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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