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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af drikkevarer på lager.
Klostervej 1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligeholdelse af

9550 Mariager

gulve. Følgende er konstateret: Flere steder er gulvene meget

38002880

slidte og fugerne mangler, hvilket medfører at renholdelse af
gulvene bliver sværere.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
1

som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for vedligeholdelse af gulve.

1

Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af

1

lager samt overvågning.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for opbevaring af
emballerede fødevarer som opbevares ved rumtemperatur.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens egenkontrol for
import.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke et skriftligt
egenkontrolprogram for import af fødevarer fra 3. lande.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden
importerer meget få produkter fra en fast leverandør.
Vejledt konkret om at Fødevarestyrelsens skabelon for import
egenkontrol kan evt. anvendes - denne skabelon sendes til
virksomheden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens

X

procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer,
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer; kontrol af løbende registreringer/ sporbarhedskontrol med
udgangspunkt i udvalgte produkter (Poppels Dipa) / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (Poppels Dipa),
herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger. Udtaget kopi
af dokumentation for Poppels Dipa til krydskontrol.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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