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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

Søbysøgård

uden anmærkninger: Hygiejne under produktion, indpakning,
Søvej 27

emballering og under oplagring, virksomheden producerede

5792 Årslev

under dagens kontrol kartofler til forkogning, produktionsflow

53383211

herunder sortering inkl. evt. frasortering af fremmedlegemer,
vaskning, skrælning, trimning, afvejning vakuumering,
forkogning og nedkøling er kontrolleret og gennemgået
1

sammen med virksomheden inkl. opbevaringstemperatur.
Kontrolleret hygiejniske håndvaskfaciliteter med sæbe og

1

engangspapir, rent og egnet arbejdsbeklædning, brug af

1

hårnet, handsker og skåneærmer, kontrolleret godkendte

1

desinfektionsmidler. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret transport af fødevarer, virksomheden anvender

1

transportfirmaer, der er godkendte til transport af fødevarer

1

med kølekrav. Ingen anmærkninger.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af
vaske-/sorteringsområde/grovproduktion samt selve
produktionen herunder at porte, døre og vinduer er
tætsluttende og uden lysindfald langs karme samt at der ikke er
synlige gennemgangshuller i vægge og lofter.
Kontrolleret belysning, herunder at der er skærme for
lysstofrør, virksomheden oplyser endvidere, at der er skiftet til
LED lysstofrør. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for modtagelse,
sortering, vask, skrælning, klargøring og pakning samt kogning
og nedkøling inkl. fysiske- og kemiske risici, styrende
foranstaltning ved. evt. fejl, samt revision af risikoanalysen.
Stikprøvevis kontrolleret virksomhedens dokumentation af
egenkontrollens gennemførelse og resultater for
varmebehandling og nedkøling samt opbevaring siden sidste

X

kontrol og til dags dato. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret:
Offentliggørelse af kontrolrapport på virksomhedens
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2 timer 50 min.

Kontrolrapport
Grøntsagsværkstedet på
Søbysøgård

Søvej 27
5792 Årslev
53383211

side 2 af 3

hjemmeside.
Følgende er konstateret: det er ikke muligt, at finde kontrolrapporten under dagens tilsyn, og virksomhedens
medarbejder har svært ved, at få fat i relevant personale, der kan svare på spørgsmål her vedrørende.
Kontrolrapporterne har tidligere været tilgængelig på hjemmeside, og virksomheden får enten fundet ud af hvor
kontrolrapporterne fremsøges, eller opdateret med link straks. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for offentliggørelse af kontrolhistorik.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: færdigpakkede fødevarer er mærket
med følgende obligatoriske oplysninger og er læsbare: producentoplysning, varebetegnelse, ingrediensliste,
mængdeangivelse, nettovægt, holdbarhedsangivelse, særlige opbevarings - og anvendelsesforskrifter samt
næringsdeklaration.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: økologiske kartofler. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (kartofler), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer herunder kontrol af løbende registreringer af råvarer og
færdigvarer med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte færdigvarer (kartofler som vakuumpakkede og
forkogte), kontrol af periodevise balanceopgørelser, sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter
(kartofler) samt kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (kartofler), herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af, tilberedning samt transport af økologiske kartofler, der opbevares og tilberedes udelukkende
økologiske fødevarer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning og markedsføring af økologiske fødevarer herunder
Ø-mærket/EU-logoet/kodenummer/geografisk oprindelse/ingrediensliste/markedsførings-Ø på følgende
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økologiske fødevarer: Forkogte vakuumerede økologiske kartofler. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter for følgende fødevarer: forkogte færdigpakkede kartofler. 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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