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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået mundtlige
V. Flemming Jørgensen

procedure for sikring under produktion, herunder sikring

Boholtvej 15

mellem forskellige produktioner og allergener. Virksomheden

5874 Hesselager

har ingen allergener. Ingen anmærkninger.

37157147

Gennemgået mundtlig procedurer for hygiejne under tapning.
ingen anmærkninger.
Kontrolleret adskillelse mellem forskellige typer af produkter.
1

Der foretages kun en produktion ad gangen. Ingen

1

anmærkninger.

1

Gennemgået mundtlig procedurer for pasteurisering. Ingen

1

anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Gennemgået procedurer for daglig
rengøring og cip rengøring, samt kontrolleret datablad for

1

Cip-rengøringsprodukter. Ingen anmærkninger

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolelret indretning i

1

virksomheden fra råvare til færdigvare. Der opbevares ikke

1

råvare på virksomheden da råvarene kommer i produktionen
med det samme, ved ankomst. Ingen anmærkninger

1

Vejledt generelt om opbevaring af råvare.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse på områderne
FKM og pasteurisering som er udpeget som CCP. Kontrolleret
procedurer for CCP. Ingen anmærkninger. Kontrolleret
dokumentationen for udført kontrol med CCP. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: mærkning af allergene ingredienser/ for
advarselsmærkning med "kan indeholde spor af" Virksomheden har ikke allergener på virksomheden.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for

X

virksomhedens aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret rengøring,
identifikation samt adskillelse mellem økologiske og
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konventionelle fødevarer ved opbevaring tilberedning. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret procedurer for recepter og mærkning af enrgos produkter. Ingen anmærkninger
Stikprøvevist gennemgået egenkontrolprocedure for økologi. Der kan når de sidste ændringer er indsendt og
godkendt udstedes en økologirapport til virksomheden. Virksomheden må ikke producere økologiske produkter,
før der er en endelig økologirapport.
Varestandarder: Kontrolleret at most kun er produceret af presset æbler. Ingen anmærkninger
Kemiske forureninger: Kontrolelret virksomhedens prøveanalyser på pesticider fra 2019. Ingen anmærkninger
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