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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
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grøntsager i kølerum. Følgende er konstateret: Der ses vand på
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gulvet enkelte steder, som stammer fra optøet is på rør ved
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køler i loftet. Nogle steder ses vand tæt på steder, hvor
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grøntsager opbevares. Virksomheden oplyser, at de er
opmærksomme på problemet og at de vil følge op på det og
sikre at der ikke placeres varer under de steder, hvor der er pt.
1

er risiko for dryp. Forholdet vurderes under de foreliggende

1

omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt

1

konkret om løsningsforslag til sikring mod kontamination af

1

varer i kølerum.
Kontrolleret håndvaskefaciliteter: Følgende er konstateret: Der
er håndvaskefaciliteter i toiletrum. Der er ikke opsat håndvask i

1

pakkerilokale, hvor virksomheden i den kommende tid vil pakke

1

spiseklare ærter i bælg i færdigpakninger. I pakkerilokalet er
det meningen at medarbejdere skal fylde ærter i bælg, fra
kasser over i portionerings-/pakkemaskine. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig

1

overtrædelse idet virksomheden ikke er begyndt at ompakke
ærter i bælg endnu. Virksomheden oplyser, at de vil følge op på
det og opsætte en håndvask i pakkerilokalet. Vejledt generelt
om generelt om regler for håndvaskefaciliteter.
Kontrolleret omklædningsfaciliteter og at der ikke er direkte
adgang fra toilet til lokaler hvor der håndteres/opbevares
fødevarer. Der er opsat skabe til opbevaring af
arbejdsbeklædning i omklædningsrummet. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens arbejdsgange der skal sikre
fødevare der importeres overholder EU´s
fødevarehygiejnekrav: Virksomheden får leveret ærter i bælg
fra én leverandør i et tredjeland. Primærproduktionen i
tredjelandet er Global GAP certificeret. Set dokumentation for

X

Global GAP certificeringen. Ingen anmærkninger. Givet konkret
vejledning med løsningsforsalg til hvordan man derudover kan
sikre at varerne overholder EU-kravene f.eks. ved brug af
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leverandørerklæringer og kontrol af analyseattester mv.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af kølerum. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret indretning og belysning. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret vedligeholdelse af følgende lokaler: Pakkeri, kølerum og område, hvor varer modtages og afsendes
samt omklædningsrum og toiletfaciliteter. Følgende er konstateret: Der er nogle bordplader i pakkeri der er
defekte. Virksomheden oplyser, at det er meningen, at de skal udskiftes inden pakkeriaktiviterne opstartes. Der
er enkelte fuger/revner i gulv i pakkeri samt dør og port der ikke lukker helt tæt. Virksomheden oplyser, at der er
indkøbt plastlister til dør og det er planen at de sættes på døren i dag. De øvrige forhold vil virksomheden også
få repareret. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomheden har udarbejdet risikoanalyse for sine aktiviteter,
herunder en risikonalayse der dækker import af ærter i bælg. Ingen anmærkninger. Givet konkret vejledning om
løsningnsforslag til udformning af risikoanalysen/risikovurderingen. Virksomheden er gået i gang med at
tilpasse/revidere risikoanalysen. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret sporbarhed på en sending ærter i bælg, som står opbevaret
i kølerummet. Følgende er konstateret: Leveringssted er angivet med korrekt adresse, men leverandør har
angivet virksomhedens tidligere kontoradresse som køber på følgesedlen. Virksomheden vil sørge for at
kontakte leverandør, med henblik på at få det rettet ved fremtidige leverancer. Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om regler for sporbarhedssystem og dokumentation for sporbarhed på alle fødevarer og
fødevarekontaktmaterialer, som en virksomhed køber/sælger eller opbevarer på sin adressen.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter i forhold til det virksomheden er registeret til hos
Fødevarestyrelsen. Kontrolleret at virksomheden er registreret til import og samhandel af den produktkategori,
de indfører fra andre lande. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at virksomheden har procedurer for tjek af importrestriktioner. Ingen anmærkninger. Virksomheden
importerer ikke fødevarer, der er omfattet af importrestriktioner pt.. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret CVR-nr. i forhold til det virksomheden er registret med hos Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens procedure der skal sikre at de fødevarer de importerer
overholder grænseværdier for pesticidrester: Virksomheden stiller krav om at
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leverandøren/primærproduktionen i tredjelandet er Global GAP certificeret og får løbende tilsendt pesticid
analyseresultater for hver mark der høstes fra. Kontrolleret dokumentation for seneste pesticidanalyseresultat
fra leverandør/primærproducent i tredjeland. Ingen anmærkninger.
Ved kontrolbesøget har virksomheden fået starthjælpsvejledning om egenkontrol og risikovurdering, hygiejne,
indretning af virksomheden, personlig hygiejne, skadedyrssikring, sporbarhed og import.
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