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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Ved kontrolbesøget har
1

virksomheden fået starthjælpsvejledning om fødevarekontrol,

1

offentliggørelse af kontrolrapporter, egenkontrol og

1

risikovurdering, hygiejne, indretning af virksomheden,
krydsforurening, mikrobiologi/mikrobiologiske kriterier,
skadelige stoffer ved forkert tilberedning, tilberedning af
særlige råvarer, personlig hygiejne, uddannelse,
skadedyrssikring, sporbarhed, fødevarekontaktmaterialer,
anprisninger fx i reklamemateriale, registrering fx ved import
og eksport, samhandel, økologi, registrering ved væsentligt
ændrede aktiviteter samt bestilt vejledning og
forhåndsgodkendelse.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Spurgt ind til
procedurer for håndtering og hygiejne ved ompakning af
fødevarer til den endelige forbruger. Herunder også for
muligheder for at vaske hænder og spurgt ind til
virksomhedens sikring mod fremmedlegemer og
kontaminering af fødevarer ved ompakning.
Kontrolleret spor af skadedyr.
Kontrolleret opbevaring /emballering af ikke letfordærvelige

X

/fødevarekontaktmaterialer fødevarer på lager, samt
procedurer for transport af ikke-letfordærvelige fødevarer.
Kontrolleret at fødevarer er korrekt hævet over gulv og at
1 time 15 min.
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emballage er intakt og at der er pænt og ryddeligt på lageret.
Set procedure for personlig hygiejne regler.
Spurgt ind til om virksomheden har biprodukter (affald) på virksomheden og hvad de gør ved dem.
Spurgt ind til virksomhedens brug af desinfektionsmidler. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af reoler og rengøring generelt på lageret og gennemgået procedure
for rengøring på lageret.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af bygninger/ inventar(reoler) på lageret.
Set dokumentation for kalibrering af virksomhedens vægte.
Gennemgået virksomhedens foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere (net for vinduer, tætte døre/porte).
Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens har lavet en
risikoanalyse. Men er blevet vejledt virksomheden omkring de små mangler der mangler i den.

Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed (et led frem og et led tilbage) på følgende
fødevarer som opbevares på lageret. Set virksomhedens procedure. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og p. nummer fødevareaktiviteter samt registrering af følgende særlige aktiviteter: samhandel, økologi
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer - virksomhedens er 100 %
økologisk.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse/ ingrediensliste/ recepter/ markedsførings-Ø)
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger

01-06-2021

