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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret rensning,
afskalling og mundtlig prodcedure for ristning af hampefrø
Håndværkervej 3

herunder afkøling af hampefrø efter endt ristning, opbevaring

7700 Thisted

af råvarer og færdigvarer, set analyseresultat for THC i

20477296

hampeolie, at der er faciliteter til hygiejnisk vask og tørring
afhænder i produktionen. Ok.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af
1

følgende lokaler: Råvarelager, prdouktionslokale og
færdigvarelager. Kontrolleret vedligehold af følgende lokaler:

1

Råvarelager, produktionslokale. Ingen anmærkninger.

1

Vrksomheden er ved at få installeret ny afsakllingsmaskine i

1

produktionslokalet. Vejledt virksomheden generelt i at rå træ
ikke kan anvendes i virksomheden (stationært). Ok.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse. Følgende er

1

kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater
af temperaturovervågning i kølerum og temperaturkontrol ved
varemodtagelse af kølevarer.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Vejledt virksomheden generelt i
mærkning med dansk flag og næringsdeklaration på
færdigpakkede fødevarer.l
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: CVR- og P-numre
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som
importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og
samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af
fødevarer.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens

X

X

procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer. Vejledt
virksomheden konkret i at registrering fpr modtagekontrol er
skriftlig. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer herunder kontrol af løbende registreringer, kontrol af
balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkt (hampefrø). Ingen
anmærkninger. Vejledt virksomheden konkret i at have periodevise balanceopgørelser samt regnskab for
input/output herunder registreing af mængden der tilgår produktion jf. recept.
Følgende er konstateret: Virksomheden foretager kun status 1 gang årligt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om minimum status 2 gange årligt.
Kontrolleret stikprøvevis dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Vejledt viksomheden generelt i, at der forefindes dokumentation for samtlige leverandører.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af hampefrø og tilberedning af hampefrø. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste på følgende økologiske fødevarer. Ingen anmærkninger. Vejledt
virksomheden generelt i EU-logos minimum størrelse på færdigpakkede fødevarer.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter
(modtagekontrol, rengøring/adskillelse, partidokumentation og mærkning), herunder om forudsætningerne for
økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger. Vejledt virksomheden konkret i, at proceduren for
rengøring inden opstart af øko produktion og modtagelse af økologiske varer er beskrevet med, at det
dokumenteres (skriftligt) samt hvor ofte balancerne skal opgøres.
Virksomheden har oplyst, at mængden af frø der sendes igennem maskiner inden produktion opdateres i
proceduren.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer som
tilsigtet af producenten. Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Big bags, 10 og 20 kg papirposer
med inderpose i plast samt plastfolie.
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