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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Informationer om forbrugerhenvendelsen fremgår af
Feldsingvej 3

tillægsside til denne kontrolrapport.

6900 Skjern

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Som følge af

29521565

forbrugerhenvendelse er virksomhedens opbevaring,
håndtering/behandling og emballering af mandler kontrolleret.
Virksomheden har redegjort for indgangskontrol og oplyst, at
1

der ikke er skadedyrsangreb i det konkrete parti, eller i

1

oplagrede upakkede mandler (bulkpakket). Virksomheden

1

oplyser, at afslag/afskalning i konkret parti, har med

1

kvalitetssorteringen at gøre. Mandler klassificeres efter en

1

standard hvor graden af afslag/huller afgør hvilken
klassificering mandlerne placeres i. Det konkrete parti er efter

1

virksomhedens vurdering klassificeret korrekt.
Fødevarestyrelsen kunne ikke konstatere afvigelser.

1
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring på råvare- og
færdigvarelager uden anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret besøgsrapport af
10-09-2020 fra eksternt skadedyrsfirma. Virksomheden har
udleveret en kopi af rapporten og redegjort for resultatet af
inspektionen, herunder fangst i insektfælder, og oplyst at disse
ligger på normalt niveau. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrollens
gennemførelse og resultater. Set dokumentation for
gennemførte skadedyrskontroller og dokumenterede
rengøringskontroller. Virksomheden har redegjort for
testprogram ved produktion af GLutenfri produkter. Ingen
anmærkninger.
Virksomheden har oplyst, at egenkontrolsystemet er i færd
X

med at blive digitaliseret og, at i fremtiden vil program og
dokumentation foregå online. OK.
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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside. Der er henvist til vejledning på www.findsmiley.dk
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhedssystem og sporbarhed på konkret parti mandler.
Virksomheden har redegjort for systemet og oplyst, at konkret faktura med dokumentation for indgangskontrol,
bliver fremsendt. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning på ØGO økologisk mysli med frugt og nødder, herunder ingrediensliste, angivelse af
allergene ingredienser og næringsindhold.
Særlige mærkningsordninger: Der er udført 2 opfølgende kontrolbesøg, som opføgning på indskærpelse fra
tidligere kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Konstateret, at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer
er dækkende for virksomhedens aktiviteter, herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede.
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