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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Stade 2015

uden anmærkninger: Faciliteter til hygiejnisk håndvask,

Litauen Alle 13

herunder adgang til koldt og varmt vand. Opbevaring af

2630 Taastrup

fødevarer på lager og køl, herunder at fødevarer er hævet fra

18254174

gulvet samt målt temperatur på køl.

6037

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af lager
samt køl, herunder gulve, vægge og inventar. Ingen
1

anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af

1

lager, herunder port og dør til udeareal.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for

1

varemodtagelse samt opbevaringstemperaturer på køl for

1

-perioden 1/6-2020 til d.d.

1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
risikoanalyse for mikrobiologiske, kemiske og fysiske risici i
kolonial- og kølevarer. Virksomhedens skriftlige procedurer for
mærkning, herunder mærkning af allergene ingredienser.
Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevis fødevarer,
herunder hasselnøder i honning, müslimix, fåreost, salatost og
grøntsagsbouillon for mærkning af allergene ingredienser.
Konstateret: Hasselnødder i honning og grøntsagsbouillon har
ikke fremhævet allergener i ingredienslisten.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for allergenmærkning og
videregivelse af information om allergene ingredienser.
Kontrolleret stikprøvevis næringsdeklaration på tørvarer og
kølepligtige fødevarer.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.

X

Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
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procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer (økologisk olivenolie), herunder kontrol af af bestilt
mængde er i overensstemmelse med den faktisk modtagede mængde. Virksomheden har d.d. kun en økologisk
fødevare på lager.
Vejledt om regler for registrering af økologikontrollen. Når virksomheden har udført økologikontrollen i henhold
til deres egenkontrol skal kontrolresultatet registreres fx. på følgedokumentet.
Kontrolleret at virksomheden kan dokumentere mængden af indgående og udgående økologiske fødevarer, så
det kan sandsynliggøres at der er balance.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at de økologiske fødevarer opbevares på en måde, så der ikke kan ske ombytningsfejl når varer
videresælges.
Kontrolleret at økologisk olivenolie er mærket med kontrolkode, oprindelse og EU's økologilogo.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Vejledt om tilføjelse af reglerne om, at den udførte modtagekontrol skal registreres.
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