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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikokanalyse for importerede produkter. Følgende er
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konstateret: Virksomheden kan ikke fremvise skriftlig
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risikoanalyse for de farer/hazards ved import af fødevarer mht.

25565266

fødevarekontaktmaterialer. Virksomheden har identificeret
patogene bakterier (Salmonella, listeria mv) som biologiske
farer og tungmetaller som kemisk fare, men det er ikke
specificeret hvilke råvarer, der er forbundet med hvilke farer og
hvilke tungmetaller der er risiko for i hvilke råvarer.
Virksomheden redegjorde for at fx majs af forbrugere vil kunne
1

anvendes uden varmebehandling og at der derfor er særlig
fokus på L. monocytogenes i importerede majs, men denne
specifikke fare er ikke udpeget skriftligt. Forholdet vurderes
under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig

1

overtrædelse.

1

Vejledt generelt om identifikation af farer i haccp-analyse og
vejledt konkret om løsningsforslag til hvordan relevante

1

kemiske og mikrobiologiske farer kan identificeres og
specificeres.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomheden er korrekt
registreret til importaktiviteter. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret regnskab for
økologiske fødevarer i form af dokumentation for køb og salg af
økologiske fødevarer, stikprøvevist. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af købte
økologiske fødevarer fra 2 leverandører), herunder
dokumentation for, at leverandørerne er omfattet af
økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Modtaget kopi af dokumentation til krydskontrol.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3.
lande følges, herunder at virksomheden kan fremvise korrekt
udfyldte originale kontrolattester - kontrolleret stikprøvevist for

X

2 økologiske fødevarer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for
overensstemmelse med registreringer og dokumenter. Ingen
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anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer vedr. import er dækkende for virksomhedens
aktiviteter, herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret tilsætningsstoffer i importerede fødevarer. Følgende er konstateret: Der er
pt. ingen tilsætningsstoffer i importerede fødevarer.
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