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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
tilbagetrækningsprocedure. Ingen anmærkning. Vejledt om den
Norgesvej 4

digtale tilbagetrækningsvejledning på fvst.dk.

8450 Hammel

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

27178626

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for kemiske ricici
for figner og abrikoser. Virksomheden har procedurer for at
holde sig opdateret på risikoudmeldinger.
1

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på
importerede dadler stikprøvevist et led frem og 1. led tilbage.
Ingen anmærkninger.

1

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret:Virksomhedens
CVR-nr. og fødevareaktiviteter samt registrering af følgende
særlige aktiviteter: Import og godkendt kontrolsted (CP). Ingen

1

anmærkninger.

1

Kontrollleret stikprøvevist at virksomheden har

1

forhåndsanmeldt sendinger under restriktion til grænsekontrol
samt at stikprøvevist at CHED-D er frivigvet på EU-ydre grænse
eller ved national grænsekontrol.

1

Virksomheden har udabejdet analyseplan til at efterprøve
værdien af analyser fra 3. land, herunder stikprøvevist set
ananlyseattest fra ét parti fra 2020. Virksomheden kan
stikprøvevist fremvise berretigede kopier af
sundhedscertifikater og analyseattester. Ingen anmærkninger.
Virksomheden er godkendt som kontrolsted (CP), er godkendt
som toldoplag hos SKAT og har procedure for at tilbageholde
én sending indtil den er frigivet på CHED-D. Ingen
anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer,
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om
registrering af modtagekontrol.

X

Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer, kontrol af
løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab
med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte
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færdigvarer (dadler), kontrol af periodevise balanceopgørelser/ og sporbarhedskontrol med udgangspunkt i
udvalgte produkter dadler / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt
om balanceopgørelser.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer dadler, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Modtaget kopi af dokumentation for dadler til krydskontrol.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder stikprøvevist at korrekt
udfyldte kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer dadler. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af færdigpakkede dadler. Varer er færdigpakkede ved transport ud af virksomheden. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse på følgende økologiske fødevarer: økologiske dadler - dry fruits. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om at hvis EU-logo gengives med kodenummer og oprindelsesmærkning ét sted på en
færdigpakket fødevare, så kan kodenummer og oprindelsesmærkning udelades ved eventuelle yderligere
gengivelselser af EU-logoet, se vejledning om økologiske fødevarer.
Kemiske forureninger: Virksomheden har styrende foranstaltninger, prøveplan for aflatoksin ved import af figner
fra 3. land. Ingen anmærkniger.
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