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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået mundtlig
procedurer for presning af æbler, der skylles udenfor og
Korsvejen 9

presses indenfor i presse. Ingen anmærkninger
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Mundtligt gennemgået virksomhedens visuelle kontrol med

26582938

råvare og håndteringen af råvarerne inden de indgår i
produktion. Ingen anmærkninger.
Gennemgået virksomhedens procedurer for tapning, kapsling
1

og pasteurisering. Ingen anmærkninger

1

Gennemgået virksomhedens kontrol med at pasteuriseringen

1

overholder de krav virksomheden har fastsat - 72 grader i 20

1

minutter - Ingen anmærkninger

1

Kontrolleret opbevaring af emballage og færdigvare i
mosteriet. Ingen anmærkninger

1

Gennemgået virksomhedens procedurer for kontrol med

1

fremmedlegemer. Ingen anmærkninger

1

Kontrolleret at virksomheden ikke har allergener i
produktionen, samt gennemgået at virksomheden ikke bruger
allergener. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende: afløb i
produktionlokalet samt gennemgang af rengøringsprocedurer
for genbrugsmaterialet "riste i pressen".
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler:
produktionslokalet, med døre og vinduer
Kontrolleret vedligehold af følgende udstyr:
pasteuriseringsmaskinen. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er stikprøve kontrolleret
uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
områderne tapning med fokus på områderne fysisk, kemisk og
mikrobiologisk vurdering af procestrinet.
Kontrolleret at virksomheden har gennemført revision af

X

egenkontrollen. Ingen anmærknigner
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
03-12-2020
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egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er stikprøvevist kontrolleret uden anmærkninger: færdigpakkede fødevarer
Mettes most Rød og Rund, samt Ingrid Marie er mærket med følgende obligatoriske oplysninger og er læsbare:
producentoplysning, varebetegnelse, ingrediensliste efter faldende vægt (allergener), mængdeangivelse,
nettovægt, holdbarhedsangivelse, samt næringsdeklaration
Kotnrolleret at virksomheden ikke vildleder ved navnet "Ingrid Marie og intet andet", da der kun er mostet
æbler i produktet, jævnfør produktionsoplysninger. 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 verbena, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske ved løbende registreringer af ind og udgående, samt produktionssedler.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer æbler, 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: Mettes
Most rød og rund, samt "Ingrid Marie og intet andet" Ingen anmærkninger.
Andet: Vejeldt generelt om regler for opbavaring af råvare.
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