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Godkendelser m.v.: Gennemgået følgende uden anmærkninger:
Import
Bådebrogade 2

* set baggrundsmateriale for risikovurdering ved import af

6700 Esbjerg

varmvandsrejer fra Indien, herunder vurdering af leverandører,

41297638

forespørgselsskemaer, tilsendt materiale fra leverandører (

5692

analyser og varmebehandling ).
* set kravsspecifikationer til mikobiologiske og kemiske
parametre.
Vejledt om andre mikrobiologiske og kemiske parametre som
kunne være relevante ( Vibrio spp, E. coli/coliforme bakterier
og tetracykliner og nitrofuraner ).
* set de seneste resultater på virksomhedens egne
mikrobiologiske og kemiske analyser udtaget i september 2020.
* set oversigt over importer i 2020.
1

* set følgedokumentation på den seneste import i oktober

1

2020, herunder sundhedscertifikat og at der er lavet CHED på
importen.
Vejledt om ny rammeegenkontrolprogram ved import på
Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Kontrolleret uden anmærkninger:
* set at virksomheden har informeret 3. parts
certificeringsorgan ( IFS ) om ejerskifte
* set at 3. parts certificeringsorgan har udført audit i
september 2020 på virksomheden efter ejerskifte.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer
økologiske rejer og økologisk eddike, herunder kontrol af
gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol.
Virksomheden har endnu ikke opstartet produktion af
økologiske produkter og har ikke modtaget økologiske

X

råvarer.Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
økologisk eddike, herunder at everandøren er omfattet af
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økologikontrol. Virksomheden har endnu ikke modtaget økologiske råvarer, men har indhentet materiale på
råvarer som de forventer skal anvendes. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for overholdelse af GMO-forbuddet på ikke-økologiske ingredienser samt
hjælpestoffer på E 330 og E 331 som forventes at blive indkøbt. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede.
Virksomheden har oplyst, at den vil revidere sit program så det følger punkterne i økologivejledningen, samt
tydeliggøre en række punkter, herunder hvorledes det sikres at leverandører er økologigodkendte. Ingen
anmærkninger.
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