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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Feldsingvej 3

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Hygiejnisk

6900 Skjern

håndtering af fødevarer i lokalet. Virksomheden håndterer og
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opbevarer ikke længere fødevarer (cerealier) i lokalet.
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Kontrolleret orden, hygiejnisk opdeling og temperaturer i køleog frostrum. Ingen anmærkninger.
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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af pakkeområde,
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samt rengøring i køle- og fryserum. Ingen anmærkninger.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
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Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Skadedyrssikring

1

af pakkelokalet. Virksomheden har redegjort for tiltag til

1

skadedyrskontrol via eksterne skadedyrsfirma, samt sikring af
porte og døre. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret uden anmærkninger: Tilgængelighed for
virksomhedens egenkontrolprogram. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside. Der er konkret vejledt om link-ikon på
www.findsmiley.dk
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter:
Økologisk and, økologisk fennikel spegepølse, økologisk
gourmet bacon og økologisk sylte for mærkning af allergene
ingredienser. Ingen anmærkninger.
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Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens
registrering/autorisation, sammenholdt med konkrete
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aktiviteter. Ingen anmærkninger. Virksomheden er konkret vejledt om procedurer for anmeldelse af
tilføjede/ændrede økologi-aktiviteter, via blanketten på www.fvst.dk
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (kødprodukter), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Virksomheden kvitterer for modtagekontrol på følgeseddel, som ledsager leverancer af økologiske fødevarer. OK.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (Økologisk ænder og
økologiske pølsemagerivarer), herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen
anmærkninger.
Virksomheden oplyser, at kopi af leverandørers økologierklæring printes 1 gang årligt og opbevares i
egenkontrolmappen.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af kølede og frosne kød- og fjerkræprodukter. Herunder adskillelse mellem økologiske fødevarer og
fødevarer fra andre virksomheder, som lejer plads i virksomhedens frostrum. OK.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer: økologisk
sylte, økologisk fennikel spegepølse, økologisk gourmet bacon og frosne økologiske ænder. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger. Der er konkret vejledt
om tilføjelse af vegetabilier/cerealier, hvis dette bliver aktuelt samt, opdatering og indeksering (jf.
øko-vejledningen) af økologiegenkontrolprocedurer ved årlig revision af økologiegenkontrollen.
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