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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Procedurer omkring pakning af sukker.
Kimmerslevvej 11

Opbevaring af færdigemballerede fødevarer. Procedurer

4140 Borup

omkring varemodtagelse. Personalefaciliteter herunder toilet.

35033432

Faciliteter til håndvask i pakkeri.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
1

Pakkelokale herunder bord der pakkes ved. Lagerlokaler med

1

opbevaring af færdigpakkede fødevarer, lastrum i en varebil.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Porte og dør

1

ind til lager slutter tæt. Lastrum i en varebil.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse ved opbevaring af

1

drikkevarer samt opbevaring og pakning af sukker, herunder
fremmedlegemer ved pakning. Virksomheden har kun udpeget
GAG.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Lyng honning fra primærproducent. Golden sukker
økologisk. Drikkevarer modtaget den 14/8 2020. Ingen
anmærkninger.
Følgende er konstateret: Ca. 1200 kg. lyng honning i 55
enheder var ikke mærket på lageret. Følgedokumenter i form af
følgeseddel havde heller ikke fx. lot mærkning dato eller
lignende. Afsender var nævnt ved navn men ikke med adresse,
cvr nummer eller lignende.

X

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for sporbarhed. Virksomheden vil
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straks tage fat i leverandør og få forholdet bragt i orden.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. CVR nummer kontrolleret.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation på varemodtagelsen på varer modtaget fra eget lager anden
sted. Det er oplyst at kontrollen bliver foretaget. Forholdet vurderet som en bagatel ved dette besøg
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer og/eller færdigvarer golden sukker /
kontrol af periodevise balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter Golden
sukker / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Modtaget/Udtaget kopi af dokumentation for Øko solbær saft til krydskontrol.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring, pakning og transport af færdigpakkede økologiske varer samt sukker som pakkes. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø på følgende økologiske fødevarer: Golden
Sukker. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter drikkevarer og marmelade samt Golden sukker. 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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