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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: modtagelse samt procedurer for
Mejerivej 14

modtagelse af ferske råvarer, håndtering af fødevarer under

5874 Hesselager

produktionen, opbevaring af fødevarer på køl/frost herunder

65990210

temperaturer, produktadskillelse, indpakning af

2134

spiseklareprodukter, procedurer for affaldshåndtering,
procedurer og adfærd vedrørende personlig hygiejne herunder
1

personale flow, procedurer for at forhindre krydskontamination

1

samt hygiejnisk håndtering og opbevaring af arbejdstøj og

1

private genstande.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
produktionslokaler, køle/fryserum, udstyr, maskiner,
procedurer for rengøring og desinfektion. Virksomheden
oplyser om at der er planlagt rengøring af beskyttelsesgitter på

1

køleaggregat.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: procedurer for vedligeholdelsen af produktionslokaler
samt udstyr og produktberørende overflader herunder
hygiejnisk design af udstyr. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse samt HACCP-plan
samt virksomhedens elektroniske dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for modtagelse
og opbevaring af fødevarer på køl/frost, opvarmning og
nedkøling af fødevarer for perioden fra sidste kontrol til d.d.,
set sidste skadedyrskontrolrapport af den 27.05.2020.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer,

X

herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer (kontrol af
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løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab / kontrol af periodevise balanceopgørelser /
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
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring, tilberedning og transport af fødevarer. Ingen anmærkninger
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring af økologiske fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter. 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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