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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af fædigpakkede fødevarer,
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skriftlig procedure for tilbagetrækning af fødevarer og
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sporbarhed.
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Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Lagerområde, herunder reoler og hylder.
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler:

1

Lagerområde, herunder ind/udgangsport.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.

1

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende

1

fødevarer via faktura af 27. oktober 2020 Købt/solgt : Økologisk

1

Paul Cunningham Morgen ost, set Set dokumentationen
indeholder oplysninger om
virksomhedens navn og adresse, leveringsadresse,
varenummer samt købte
mængder . Ingen anmærkninger.
Kontolleret færdigpakkede fødevarer. Følgende er konstateret:
Enkelte produkter er allergen mærkningen ikke fremhævet
med fede bogstaver, kursiv eller store bogstaver.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt om regler for mærkningsinformation på færdigpakkede
fødevarer.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret uden anmærkninger:
Virksomhedens fødevareaktiviteter, ejerforhold og CVR/P nr.
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 fra EU samhandel.

X

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer( oste),
der går direkte til kunderne, herunder kontrol af
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gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i købt/solgtfærdigvarer / kontrol af periodevise balanceopgørelser /
sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter oste / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer , herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø) på følgende økologiske fødevarer:
Emballage på økologiske oste. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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