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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvevist kontrolleret
råvarers beskaffenhed. Kontrolleret en type sennep. Ingen
Rødeledsvej 70

anmærkninger.
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Kontrolleret virksomhedens håndtering af allergener. Det er de
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samme allergener der indgår i alle virksomhedens produkter.
Virksomheden har kendskab til hvilke fødevarer der er
allergene ingredienser. Ingen anmærkninger.
1

Kontrolleret rutiner for tilbagetrækning/tilbagekaldelse af

1

fødevarer: Virksomheden har nogle nedskrevne producedurer

1

og virksomheden oplyser at der er behov for nærmere

1

beskrivelse af kravene i disse procedurer. Dette vil blive
tilrettet. Ingen anmærkninger. Givet generel vejledning om

1

regler og krav i forbindelse med tilbagekaldelse af fødevarer.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af

1

produktionsområde og lagerområde. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Vedligeholdelse af produktions- og
lagerlokale samt belysning: Følgende er konstateret: Der er ikke

1

lys i det ene lystofrør i den ene ende af produktionområdet.
Virksomheden har plan for isættelse af nyt lysstofrør. Ingen
anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevist kontrolleret
risikoanalyse i forhold til risikofaktoren allergener
(krydskontamination og manglende fremhævelse i mærkning).
Ingen anmærkninger. Givet konkret vejledning om udformning
af risikoanalyse i forhold til vurdering af mængden af indhold af
sulfitter i det færdige produkt.
Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for overvågning af
kritiske kontrolpunkter CCP: Kontrolleret dokumentation af
kontrol af pH i 3 produktioner. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret hygiejneuddannelse:
Virksomheden har redegjort for løbende hygiejneoplæring.
Ingen anmærkninger.

X

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter i
forhold til det virksomheden er registreret til hos
Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret CVR-nr. og P-nr.: CVR-nr. er uændret. Det er ikke korrekt P-nr. der er registreret hos
Fødevarestyrelsen. Virksomheden ansøger om at få registret det korrekte P-nummer med det samme under
kontrolbesøget. Ingen anmærkninger.
Opdateret risikooplysninger for virksomheden.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens rutiner for modtagekontrol. Virksomheden oplyser at
de har ændret rutiner for dokumentation for modtagekontrol. Givet konkret vejledning om krav til
dokumentation for modtagekontrol. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret at leverandør af økologiske eddike er underlagt økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Der er udtaget en råvare til økologikrydskontrol: Der er udtaget en sending økologisk eddike til krydskontrol.
Stikprøvevist kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer: Registrering i forbindelse med produktion af et
parti økologisk sennep. Stikprøvevist kontrolleret at der foreligger dokumentation for balanceopgørelse ultimo
juni 2020. Stikprøvevist kontrolleret lagerbeholdning på råvarer i forhold til registreret mængde på lager, kontrolleret for økologisk eddike. Ingen anmærkninger Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved tilberedning af
økologisk sennep . Ingen anmærkninger.
Stikprøvevist kontrolleret mærkning af økologiske færdigvarer: Virksomheden har vist ekempel på etiket med
EU-logo, økologikontrolmyndighed og geografisk oprindelse, der anvendes til små glas. Der sås 8 stk. 10 kg
spande mærket varebetegnelsen økologisk sennep på lager, hvor der ikke var mærket med EU-logo,
økologikontrolmyndighed og geografisk oprindelse, og der manglede angivelse af hvilke ingredienser der er
økologiske i ingredienslisten, -de var kun mærket med det danske Ø-mærke. Virksomheden vil sørge for at der
bliver rettet. Virksomheden oplyser, at det er den første produktion af økologisk sennep i 10 kg spande.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om udformning af økologiprocedurer der sikrer korrekt mærkning på økologiske fødevarer.
Vejledt om krav til partidokumenter.
Kontrolleret økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer for virksomhedens aktiviteter.
Følgende emner i virksomhedens økologiprocedurer er gennemgået: Modtagekontrol ved modtagelse af
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økologiske fødevarer, dokumentation kontrol af at leverandør er underlagt kontrol, procedurer for
økologimærkning af økologiske fødevarer samt procedurer for udarbejdelse af partidokumenter der skal følge
økologiske varer der transporteres fra virksomheden.
Følgende emner er ikke tilstrækkeligt dækkende/Følgende er konstateret:
Modtagekontrol: Virksomheden har ændret rutiner og økologiproceduren skal derfor opdateres på det område.
Mærkning: Virksomheden har ikke mærket 10 kg spande med økologiske sennep med den krævede
økologimærkning.
Afsnit i økologiproceduren om transport fra virksomheden: Der fremgår ikke noget om procedure for
udarbejdelse af partidokumenter der skal følge partiet.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Afgørelse om ændrede vilkår, vil blive fremsendt.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret om virksomheden anvender tilsætningsstoffer. Der anvendes ikke
tilsætningsstoffer i virksomhedens produktion. Ingen anmærkninger.
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