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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring på
lageret. OK. Endvidere kontrolleret håndtering ved pakning af
Blomstervej 8

chili. OK.

8381 Tilst

Kontrolleret affaldssortering. OK.

20047593

Kontrollert virksomhedens produrer for modtagelse af varer,
herunder varer fra 3. lande. OK. Kontrolleret modtagekontrol af
varer. OK
1

Hygiejne: Rengøring: Mundtlig kontrolleret virksomhedens

1

procedurer for rengøring ved skrift i produktionen. OK.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler:
Varemodtaglesesområdet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: virksomhedens risikoanalyse for

1

varemodtaglese og pesticidrester i frugt og grønt fra bl.a. 3.

1

lande.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret aktiviteten import og
samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til import og

1

samhandel af frugt og grøntsager. OK.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
modtaglese af økologiske fødevarer
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke dokumenteret
regelmæssig kontrollen for modtagelse af økologiske fødevarer
i oktober 2021 og rengøring før opstart af økologisk efter
konventionel pakning. Virksomheden har procedurer for
kontrolleret ved modtagelse af økologiske fødevarer og
rengøring mellem produktionsskift og mundtlig kontrolleret at
disse følges.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om økologireglerne
En af virksomhedens kunder har udtaget økologiske avokado til
analyse for pesticidrester. Prøver viser fund af pesticrester.

X

Gennemgået virksomhedens procedurer i forhold til håndtering
af dette fund. OK. Kontrolleret virkomheden procedurer for
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pakning af avokado, adskillelse mellem økologiske og konventionelle avokadoer, balanceopgørelsen på
økologiske avokadoer for september 2021 (perioden hvor de pågældende lots er pakket) og dokumentation for
pakning af de pågældende lots samt sporbarhed og dokumentation fra leverandøren på de pågældende lots. OK.
Det kan ikke dokumenteres at der har været sket en kontaminering af økologiske avokado under pakningen og
opbevaring på lagret. OK.
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer angående til krav til leverandøren i forhold til
kemiske foreningerne. OK. Endvidere kontrolleret virksomhedens prøveplan og analyseresultater for
pesticidrester i 2021. OK.
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