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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Kødprodukter

uden anmærkninger:

Rævebakken 2

-Hygiejne under produktion eller oplagring:

9500 Hobro

Hygiejnisk under produktion af frikadeller samt opbevaring af

36937912

færdigvarer i frostrum og krydderiblandinger i modtagerum.

5925

Hygiejne: Rengøring: -Rengøring af lokaler, udstyr m.v. som ikke
kommer i kontakt med fødevarer.
1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Renholdelse af

1

følgende lokaler/udstyr: stege lokaler samt indpakningsrum, og
fryserum.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger:
-Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens
gennemførelse og resultater for varmbehandling i perioden
august og september.

1

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer (bov),
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
[Modtaget/Udtaget kopi af dokumentation for diverse kød til
krydskontrol].
Følgende er konstateret: Balanceregnskabet er ikke gennemført
inden for de sidste 6 måneder. Virksomheden oplyser at
regnskabet ikke er udført pga. personalemæssige udfordringer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om generelle krav for balanceregnskab.
Virksomheden oplyser at de fra nu af laver balanceregnskab
hvert kvartal.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer (div kød og krydderier),
herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af

X

økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: virksomheden har ikke fulgt
proceduren for dokumentation af rengøring inden fremstilling
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af økologiske produkter.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer:
Økologiske frikadeller. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for overholdelse af GMO-forbuddet på ikke-økologiske ingredienser samt
hjælpestoffer [anvendt i frikadeller]. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om at
virksomheden skal indsende deres opdaterede version af egenkontrolprorammet for økologi til FVST.
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