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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Set hygiejene og husorden
under opbevaring af fødevarer på lager: OK
Engholmvej 10

Virksomhden har oplyst om adskillelse og opmærkning ved

6621 Gesten

indlægning på lager: OK

56967117

Virksomhden har oplyst om arbejdsgange ved returvarer og
affaldshåndtering: OK
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Set rengøring af loakle og udstyr ved

1

opbevaring på fødevarelager: OK

1

Virksomheden har oplyst om frekvens for rengøring, herunder

1

periodisk rengøring: OK

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Set vedligeholdelse af lokaler og udstyr ved
opbevaring af fødevarer på lager: OK

1

Ydet konkret vejledning om sikring af opfølgning på mangler

1

ved at påføre disse på en liste, med dato for forventet
udbedring og kvittering ved udbedring. Følgende er
konstateret: Der er et par huller i loftet på lageret, der vurderes
ikke have hygiejnemæssig betydning, men som virksomheden
skal sikre udbedres. Forholdet vurderes efter
omstændighederne bagatelagtigt.
Kontrolleret tæthed af port og dør på lager, samt seneste
kontrolrapport fra eksternt skadedyrsfirma: OK
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dele af risikoanalyse
for kontrol af frysetørret økologisk passionsfrugt med æble: OK
Virksomheden har ikke udpeget kritiske kontrolpunkter: OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er

X

korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Kontrolleret
virksomhedens arbejdsgange ved import af ikke-animalske
fødevarer fra 3.-lande, samt samhandel. Vejledt om at det
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tydeligt fremgår at det kontrolleres om varen er underlagt restriktioner. Forholdet vurderes bagatelagtigt.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
*Procedurer for håndtering af certifikatpapir, herunder opbevaring i aflåst skab, fysisk register med kopi af
anvendte certifikater og annullerede certifikater.
*Egenkontrol for eksport, herunder procedurer for sikring af at virksomheden overholder krav i anvendte
eksportcertifikater, samt dokumentation for at et givent certifikat er gennemgået og betingelser i certifikatet er
overholdt.
*Egenkontrol for eksportaktiviteter
*Procedurer for anmodning om erstatningscertifikater.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer lakridspulver, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Udtaget kopi af dokumentation for lakridspulver fra Holland til krydskontrol.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer stikprøvekontrol af løbende regnskab med og kontrol af, at de
fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer lakridspulver, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for overensstemmelse med registreringer og dokumenter. Ingen
anmærkninger.
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