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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

2019 A/S

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer, herunder
Gadekærsvej 33

kontrolleret færdigvare lager. Faciliteter til hygiejnisk vask og

9280 Storvorde

tørring af hænder på personaletoilet. Gennemgået

40230785

virksomhedens procedure for opbevaring af kasser til
færdigpakkede rodfrugter.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:

1

Pakkeri, transport bånd, og færdigvare lager.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Pakkeri.
Gennemgået virksomhedens procedure for kalibrering af
vægte. Vejledt generelt om at overflader er hele, jævne og

1

vaskbare.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for opbevaring
for perioden august 2020. Set virksomhedens risikoanalyse.
Virksomheden håndterer ikke produkter med allergener i
pakkeri.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Mærkning med dansk flag på økologiske
gulerødder, samt obligatorisk information om producent,
oprindelse og nettovægt.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske rodfrugter fra
egne marker, herunder kontrol af gennemførelse og
registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer herunder
stikprøvekontrol af løbende regnskab med udgangspunkt i
fysisk vareoptælling af rødbeder (færdigvarer), kontrol af
periodevis balanceopgørelser på mark niveau,

X

X

sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkt:
gulerod. Ingen anmærkninger.
Vejledt virksomheden generelt i ind- og udgående mængde for
31-08-2020
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alle rodfrugter (sort).
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske rodfrugter fra egne marker jf.
markplan. Ingen anmærkning. Virksomheden har pt. ikke fødevarer fra eksterne leverandører.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af rodfrugter samt pakning. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket, EU-logoet, kodenummer,
geografisk oprindelse) på følgende økologiske fødevarer: rødbeder og gulerødder. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer for virksomhedens aktiviteter. Følgende emner i
virksomhedens økologiprocedurer er gennemgået: Dokumentation, adskillelse mellem konventionel og
økologisk rodfrugter herunder ved pakning, modtagekontrol/høst.
Følgende emner er ikke tilstrækkeligt dækkende/Følgende er konstateret: Virksomhedens procedure for
regnskab og mærkning. Virksomheden har oplyst, at der er iværksat nye procedurer for regnskab
(computerstyret) herunder balanceregnskab samt udlicitering af mærkning.
Vejledt virksomheden generelt i beskrivelse af differencer fx. affald, kassering mv.
Virksomheden har oplyst, at økologiprocedurer opdateres generelt til virksomhedens aktiviteter bl.a. indretning.
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