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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomheden modtager
rosiner som 1. led fra 3. land.
Industrivej 5

Virksomhedens har fremvist analyse for modtagne leverancer.

7600 Struer

Ingen anmærkninger.

18798794

8282

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for
importaktiviteter er dækkende på følgende områder
modtagekontrol, analyser, visuel kontrol og dokument kontrol.

1

Kontrolleret: Virksomhedens risikoanalyse vedrørende import
3. land.
Følgende er konstateret: Det er konstateret at virksomhedens
har gode arbejdsgange og beskrevne procedurer generelt for

1

virksomhedens aktiviteter, men ikke specifik for import 3. land.

1

Virksomheden oplyser at der udarbejdes risikoanalyse specifikt
for import 3. land snarest.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om risikoanalyse for import.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. P-nr. og
fødevareaktiviteter samt registrering af følgende særlige
aktiviteter: Import 3. land, samhandel, restprodukter til foder.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer mel og
tørgær, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af
udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer, kontrol af

X

løbende registreringer af løbende regnskab med udgangspunkt
i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer. Kontrol af periodevise
balanceopgørelser med udgangspunkt i udvalgte produkter
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tørgær Økosoft hvedemel og økologisk rugmel kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer mel og tørgær, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Vejledt om løbende opdatering af økologierklæringer.
Kontrolleret rengøring, samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af
kornprodukter og tilberedning af samme samt transport af økologiske fødevarer . Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter for følgende fødevarer: Økolgisk øllebrød. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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