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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes at klasse
A-æg må hverken vaskes eller rengøres før eller efter
Toftnæsvej 30

sorteringen.

6800 Varde

Følgende er konstateret: Virksomheden har i pakkeriet flere

41885548

DK5935

pudseklodser og oplyser at de bruges til rengøring af æg.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.

2

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller

1

på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.

1

Konkret vejledt om at æggene må forsigtigt aftørres med en tør

1

blød klud.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Facilitetet til
hygiejnisk håndvask og opbevaring af æg. Kontrolleret at
æggene er rene og tørre og at sidste salgsdato fastsættes til
højst 21 dage efter læggedato.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

2

anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
ægpakkeri
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret indretning og
vedligehold af ægpakkerilokale. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for pakning af æg.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret:
Virksomheden har afhentet æg ved økologisk
primærproducent, hvor det ikke fremgår af
partidokumentationen at æggene er økologiske. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om partidokumentation, herunder indhentelse
af statuserklæring.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer (kontrol af
løbende registreringer/ kontrol af, at de fastlagte procedurer

X

følges). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer (æg), herunder dokumentation
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for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger. Modtaget/Udtaget kopi af
dokumentation for æg til krydskontrol.
Kontrolleret mærkning, herunder markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/ geografisk oprindelse)
på følgende økologiske fødevarer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens udstyr til gennemlysning og
sortering af æg, samt til måling af luftblærens højde. Set mærkning af pakninger med nettovægt, pakkerinr,
holdbarhed. Set virksomhedens dokumentation for modtagne æg fra egne høns og fra ekstern
primærproducent.
Det indskærpes at æg skal mærkes med producentkoden.
Følgende er konstateret: Virksomheden har købt æg fra ekstern producent, men mærket med eget
producentnummer.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomheden er konkret vejledt om at vedlægge korrekturblad til allerede stemplede æg.
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