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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: fik forklaret virksomhedens
modtagelse af den medarbejder som udfører kontrollen og fik
Finlandsvej 16

vist hvordan de udfylder deres modtagelses dokumentar og de

6100 Haderslev

med følgende dokumenter.

17612492

Kontrolleret emballering af de produkter der bliver modtaget

897

på virksomheden og opbevaret på virksomhedens lager.
Kontrolleret - Mikrobiologiske kriterier: Gennemgået
1

procedurer for overholdelse af mikrobiologiforordningen.

1

Set analyseresultater for virksomhedens produkter og miljø

1

prøver (virksomheden udtager 5 prøver pr. Parti).
Kontrolleret om virksomhedens egenkontrolprøver er
analyseres på et akkrediteret laboratorium.
Gennemgået virksomhedens prøveplan for virksomhedens
produkter i forbindelse med import og at

1

virksomheden kan dokumentere, at de kommer rundt om alle

1

deres produkter i en given periode.
Kontrolleret at virksomheden brugbart overblik over deres
negative og positive prøver i form af kurver eller histogrammer.
virksomheden bruger fødevarerstyrelsens hjemmeside til at se
hvor/hvilke lande der har været udfordringer med i
forbindelsen med import.
Kontrolleret temperatur i fryserum, kølerum og set
virksomhedens dokumentation for udført kontrol. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret transportmidler v. afsendelse
/modtagelse, rengøring og desinfektion.
Gennemgået procedurer for rengøring/kontrol med rengøring
af transportmidler.
Kontrolleret virksomhedens lokaler for rengøring under
omlæsning og fik forklaret deres procedure for rengøring.
Ingen anmærkninger.

X
Hygiejne: Vedligeholdelse: Gennemgået virksomhedens lokaler
for vedligeholdelse under omlæsning.
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Spurgt ind til virksomhedens procedure for kalibrering af måleudstyr og set dokumentation.
Kontrolleret virksomhedens skadedyrssikring og rapporter.
Spurgt ind til virksomhedens kontrol med transportmidler og ATP godkendelse. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Kontrolleret sundhedsmærkning/identifikationsmærkning på de produkter der opbevares på virksomheden.
Kontrolleret import - Spurgt ind til hvordan virksomheden sikrer sig at der ikke er særlige restriktioner på de
produkter de importere og hvad hvis der er.( Set risikoanalyse) set dokumenter /modtagelses kontrollen fra 2
forskellige produkter som virksomheden har importeret.Gennemgået virksomhedens risikoanalyse ved import
og dokumentation fra deres leverandør på de produkter de optøet og hermed ændre holdbarheden på. Set
dokumentation på fra deres leverandør at de overholder EU -reglerne vedr. tilsætningsstoffer, pesticidrester og
at de er på EU- listen over de virksomheder som må sælge fødevarer i EU.Fik forklaret deres procedure ved nye
kunder fra 3. lande og hvilke krav de stiller dem.Virksomheden er igang med specifikationer på emballagen som
deres produkter er i når virksomheden modtager dem, at de overholder EU reglerne.
Gennemgået virksomhedens samarbejdsaftale med en kontorvirksomhed, hvor Dencon er medejer af. Den er
blevet tilpasset med små ændringer som man ikke er i tvivl om hvem der gør hvad.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer- kontrol af løbende registreringer af færdigvarer / kontrol af
periodevise balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer , herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø på følgende økologiske fødevarer: veganske
retter.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
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identifikation og eventuelle ledsagedokumenter.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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