BULLSEYE SPIRITS ApS

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
råvarer og færdigvarer på lager og i produktionslokale, OK.
Søndre Kajgade 27, st.

Kontrolleret at der er håndvaskefaciliteter, sæbe og

8500 Grenaa

aftørringspapir.

32440908

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af
produktionslokale og lager, OK. Der er procedurer for rengøring
og desinfektion af produktionsudstyr, beholdere m.m.
1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret egenkontrolprogram,

1

procedurer for sporbarhed og pasteurisering samt
virksomhedens mundtlige risikoanalyse for produktion af gin og

1

kombucha spirits, OK. Vejledt om udarbejdelse af skriftlig
risikoanalyse og dokumentation af de kritiske kontrolpunkter.

1

Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Ansatte, der tilvirker fødevarer, er behørigt

1

instrueret i håndtering af fødevare.

1

Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning
som ingrediensliste, forhandler og bedst før på Kombucha
Spirits, OK.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarer fra EU og
samhandelslande.
Virksomheden er nyetableret produktionsvirksomhed af
alkoholdige drikkevarer. Indplaceret i branchen fremstilling af
drikkevarer.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer
(roesukker, gin), herunder kontrol af gennemførelse og
registrering af udført modtagekontrol på følgesedler. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af

X

modtagne økologiske fødevarer (roesukker, gin), herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af
økologikontrol. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret mærkning (EU-logoet/ kodenummer/ ingrediensliste) på følgende økologiske fødevarer:Kombucha
Spirits.
Følgende er konstateret: Det fremgår ikke af ingredienslisten, hvilke ingredienser, der er økologiske. Ved
EU-logoet mangler geografisk oprindelse.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om mærkning af økologiske fødevarer og henvist til økologivejledningen.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:at der anvendes egnet plastbeholdere til
opbevaring af råvarer både til flydende fødevarer og til tørvarer (urter, krydderier).
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