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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret produktion af
1

færdigretter, herunder adskillelse af råvarer og færdigvarer,

1

pakning, udenomsarealer og affaldshåndtering uden

1

anmærkninger.
Følgende er konstateret: Der er forholdsvis meget emdråber på
metallofter i produktionsområdet, som har svært ved at bliver
suget væk. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt om regler for hygiejne og tilstrækkelig fjerne em.
vejledt om regler for emballageopbevaring gælder dagens brug
i produktionslokale.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
produktionslokaler, opvask, hylder med udstyr og service,
lagerlokaler og emballagecontainer.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse gælder for begge
p-nr. Ingen anmærkninger. Der er kontrolleret for
prøveudtagningsplan og dokumentation i form af
analyseresultater for spiseklare fødevarer for analyse af Listeria

X

monocytogenes, overholdelse af følgende mikrobiologiske
kriterier fødevaresikkerhedsmæssige kriterier, spiseklare
fødevarer, fermenteret produkter (løvstikkepesto og essential
1 time 45 min.
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produkter.)
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: færdigpakkede fødevarer (stroganoff
with smoked tempeh, koldskål, dressing og "love Hurts" chilisauce) er mærket med følgende obligatoriske
oplysninger og er læsbare: producentoplysning, varebetegnelse, ingrediensliste efter faldende vægt (allergener
og tilsætningsstoffer), mængdeangivelse, nettovægt, holdbarhedsangivelse, særlige opbevarings - og
anvendelsesforskrifter samt næringsdeklaration.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr., samhandel og
fødevareaktiviteter. Vejledt om ændring af stamdata på FVST hjemmeside MinSide
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (hakkede tomater), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer [kontrol af løbende registreringer af udvalgte råvarer/færdigvarer
herunder set indkøb og salgsfaktura for One Million Islands dressing/ sporbarhedskontrol med udgangspunkt i
udvalgt produkter (dressing og chilisauce) / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (hakket tomater,
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/ ) på følgende økologiske fødevarer: One Million Island dressing.
Ingen anmærkninger. Set markedsførings Ø på færdigpakkede fødevare. Konkret vejledt om regler for mærkning
med tilsætningsstoffer og kulturer som IKKE er økologiske.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger. udleveret kopi af Index
til indholdsfortegnelse til brug ved små ændringer
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