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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om fødevarekontrol, offentliggørelse af
1

kontrolrapporter, egenkontrol og risikovurdering, indretning af

1

virksomheden, skadedyrssikring, sporbarhed, registrering fx
ved import og eksport, samhandel, økologi, registrering ved
væsentligt ændrede aktiviteter samt bestilt vejledning og
forhåndsgodkendelse.
Virksomheden er indplaceret i risikogruppe lav og er omfattet
af Stikprøvebaseret basiskontrol på baggrund af de aktiviteter
virksomheden har oplyst, med de justeringer der blev
konstateret ved kontrolbesøget dags dato. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen
bemærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram
(HACCP-plan).
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import og
økologi. Efter flytning af virksomheden har den fortsat økologi

X

aktiviteter og dette er registeret ved Fødevarestyrelsen.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer grøn te,
1 time 5 min.
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herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer stikprøvekontrol af løbende regnskab med udgangspunkt i fysisk
vareoptælling af udvalgte færdigvarer grøn te / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter
grøn te / kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer grøn te, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer grøn te. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger. Virksomheden har
ændret adresse, økologirapport og økologierklæring vil blive opdateret.
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