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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne under produktion,
herunder krydssmitte, ingen bemærkninger.
Lille Salbyvej 54

Hygiejne under tapning, pakning og emballering kontrolleret,

5370 Mesinge

ingen bemærkninger

18756382

Hygiejne under oplagring af færdigvarer og emballage, ingen
bemærkninger,
Adskilles i mellem produkt typer under produktion og
1

opbevaring, ingen bemærkninger

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:

1

Varemodtagelse, presserum, tank rummet,

1

pasteuriseringsrummet, tappehal, pakkeri, og færdigvarelager
Renholdelse af afløb kontrolleret, ingen bemærkninger

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for

1

modtagekontrol, pasteurisering og pakning(glas uheld).
Generel vejledning givet om reglerne for haccp plan og
risikoanalyse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: på råvarer æbler og pære samt på færdigvare most.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer æbler
og pære, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af
udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.

X

Modtaget kopi af dokumentation for leverance af æbler til
krydskontrol.
Konkret vejledning om mulighed for kontrol vejning ved
12-11-2020

3 timer 45 min.
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modtagekontrol.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer og/eller færdigvarer æblemost/ kontrol af
periodevise balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter æbler og most /
kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer æbler og pære,
herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af Økologiske æbler og pære og tilberedning af økologisk most og transport af råvarer og færdigvarer
foretages af leverandør/kunde. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer: æblemost. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring(er) på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.
Følgende fødevarekontaktmateriale(r) er kontrolleret flasker, kapsler og back in box poser.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: sporbarhed af fødevarekontaktmateriale. 3 liters back in boks
poser
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