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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

Sønner

uden anmærkninger: Virksomhedens forholdsregler ved
Bøstrupvej 12

sygdom, brug af arbejdsbeklædning. Ydermere kontrolleret

4270 Høng

virksomhedens brug af desinfektionsmiddel som er godkendt

25015762

af Fødevarestyrelsen samt sikring af, at processvand overholder
drikkevandskvalitet.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkning: Skadedyrssikring og vedligehold af følgende
lokaler: Produktionslokale og lager. Herunder afblændet væg

1

på lageret, gulv. vægge og loft.

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret: Virksomhedens

1

risikoanalyse.

1

Følgende er konstateret: Virksomheden anvender forskellige

1

plantedele til ekstrahering. Herunder plantedele, som er købt

1

på planteskoler og kan være forurenet med sprøjtegifte.
Virksomheden har ingen risikoanalyse for denne aktivitet, men
oplyser, at de undersøger den farer inden køb.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Vejledt generelt om regler for risikoanalyse. Vejledt konkret om
mulighed for brug af Fødevarestyrelsens planteliste på
hjemmesiden samt særlige forholdsregler ved ekstrahering.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret: Virksomheden
har ingen ansatte. Kun medejere.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret: Mærkning
af Nr.06 med producent, nettovægt, ingrediensliste og batchNr.
Ingen anmærkning. Alkoholmærkningen er angivet i % uden at
det er ledsaget af vol. Vejledt generelt om regler for mærkning
af alkoholprocent. Herunder at denne skal være mærket som

X

xx % vol.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
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Virksomhedens har begrænset omsætning En gros. Vejledt konkret om mulighed for detailregistrering og
fremgangsmåde herfor.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren.
Følgende fødevarekontaktmateriale er kontrolleret: Korkpropper.
Kontrolleret: Sporbarhed på FKM. Følgende er konstateret: Virksomheden kunne under kontrolbesøget ikke
fremvise sporbarhed på korkpropper.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for sporbarhed.
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