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Mandala Organic

side 1 af 2

Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
Mølledammen 7

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,

5320 Agedrup

indretning af virksomheden, krydsforurening, kemiske

37067059

forureninger, personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring,
sporbarhed, fødevarekontaktmaterialer, anprisninger
registrering fx ved import og eksport, samhandel, økologi,
1

registrering ved væsentligt ændrede aktiviteter samt bestilt

1

vejledning og forhåndsgodkendelse.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af

1

emballerede krydderier og emballage. Ingen anmærkninger.
Givet konkret vejledning om løsningsmuligheder for placering
af varer på lager til sikring af god hygiejne og gøre det let at

1

holde lokalet rent.

1

Kontrolleret vaske faciliteter i virksomheden. Virksomheden

1

opbevarer og ompakker tørre krydderier. Der er en person der
arbejder i virksomheden hvor pakning og opvask foregår
tidsforskudt. Der er håndvaskefaciliteter på toilet. Ingen
anmærkninger. Følgendet er konstateret: Virksomheden har
opvaskefaciliteter (dobbeltvask med et blandingsbatteri) som
også bruges som håndvaskefacilitet og en vask i mellemgangen.
Der vaskes enkelte blastbeholdere og skeer/skovle i vask til
opvask. Der er ikke håndvask i pakkerilokalet. Virksomheden
har bestilt håndvask således at der etableres en håndvask der
udelukkende skal bruges som håndvask i produktionslokalet i
december 2020. Virksomheden anvender handsker i
forbindelse med håndtering af uemballerede krydderier.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for håndvaskefaciliteter.
Kontrolleret rutiner der skal sikre mod krydsforurening med
allergener under opbevaring og produktion. Ingen

X

anmærkninger. Givet konkret vejledning om
løsningsmuligheder til sikring mod krydssmitte, herunder
placering og særlig opmærkning af allergener.
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Kontrolrapport
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Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lagerlokale og produktionslokale. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse og skadedyrssikring af lagerlokale og prouktionslokale.
Følgende er konstateret: Der er en defekt gips loftsplade i produktionslokalet. Virksomheden oplyser at de vil
sørge for at få pladen skiftet/repareret. Der er et udhæng under loft langs væggen, så der ikke kan drysse noget
direkte på fødevarer. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevist kontrolleret risikoanalyse: Kontrolleret at risikofaktoren allergener er
med i risikoanalysen. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret sporbarhed på fødevarer (krydderier) leveret til
virksomheden. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens registrering i forhold til virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret CVR- og P-nr. i forhold til det der er registreret hos Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (krydderier), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Modtaget/Udtaget kopi af dokumentation for modtaget krydderier til krydskontrol.
Stikprøvevist kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer: Registreringer af modtagelse af udvalgte råvarer.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (krydderier), herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
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