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Denne kontrol er gennemført med gennemgang af den seneste
auditrapport/de seneste auditrapporter fra certificeringsorgan
Rybergsvej 1

af den 1. april 2020.

5631 Ebberup

Der er på den baggrund ikke foretaget yderligere kontrol af

14252398

følgende lovgivningsområder: dokumentation for risikoanalyse

7911

og HACCP-plan.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
1

kølerum med temperatur 5 g.c. Kontrolleret at der ikke

1

opbevares fødevarer i kølerum som er letfordærvelige eller
med lovgivningsfastsat temperaturkrav. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for varmebehandling
og nedkøling af fødevarer uden anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger, ved kontrol af certificeringsorgans auditrapport

1

og ved tilsyn: Renholdelse af udstyr og lokaler på råvarelager,

1

kølerum, blander 1 og arodo.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: virksomhedens procedurer for videregivelse af
information til dannelse af næringsdeklaration, hvis
virksomheden er ansvarlig for indkøb af ingredienser som
indgår i en færdigvare. Kontrolleret næringsoplysninger på
stikprøvevis udvalgt råvare. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret aktiviteten import og
samhandel. Virksomheden oplyser, at de pt. ikke indfører
fødevarer fra 3. lande. Stikprøvevist kontrolleret at fødevarer,
som virksomheden har modtaget, ikke har oprindelse i 3.
lande. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
fødevareaktiviteter. Følgende er konstateret: Virksomhedens
autorisation og registreringer er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Styring af

X

anvendte og annullerede certifikater (i nummerrækkefølge).
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Krav i
eksportcertifikat til samhandelslande samt procedurer for brug
26-10-2020

2 timer 30 min.

Kontrolrapport
FIPROS A/S

Rybergsvej 1
5631 Ebberup
14252398

side 2 af 2

af samhandelscertifikater. Kontrolleret at certifikatpapir er i aflåst skab og håndteres af særligt instrueret
personale. Kontrolleret virksomhedens mundtlige procedurer for sikring af overholdelse af særlige krav ved
eksport af nye produkter. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer, herunder
dokumentation for, at den fysiske afsender er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for overensstemmelse med registreringer og/eller dokumenter.
Ingen anmærkninger. Følgende er konstateret: på følgesedler er ikke angivet afsender og modtager samt fysisk
ejer på følgedokumenter. Dokumenter er oprindeligt anvendt ved afsendelse fra en virksomhed til et lager, og
genanvendt ved videresendelse til modtagevirksomhed. På dokumenter er på første side indsat ny modtager
ved overskrivning, derved fremgår lager-virksomhed ikke af papirer. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter for stikprøvevis udvalgte varer. Ingen anmærkninger.
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