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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

A/S

uden anmærkninger: målt og kontrolleret opbevaring af
Broenge 11

kølepligtige og frostpligtige fødevarer i kølerum og fryser.

2635 Ishøj

Gennemgået procedure og dokumentation for tilbagetrækning

14798900

af 2 produkter. Rullepølse og mejerivare.

5780

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler: tørvarelager,
1

køle og frostrum. Desuden kontrolleret 1 bil, der har kørt med

1

fødevarer.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

1

lokaler (lager, køl og frost og 1 bil: Loftrum er behandlet og
malet i det ene kølerum. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for opbevaring og

1

kølepligtige fødevarer og varemodtagelse. Set dokumentation

1

for varemodtagelse, opbevaring af køl og frostpligtige
fødevarer frem til dags dato.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed i form af
følgeseddel og faktura på følgende fødevarer: mælk og æg.

1

Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter i
henhold til autorisation fra 2013 samt registrering af følgende
særlige aktiviteter: samhandel, flere virksomheder i en, FKM til
videresalg. Modtaget kopi af autorisation og virksomheden vil
evt. få en opdateret autorisation.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer,
herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer (kontrol af
løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende regnskab

X

indgående og udgående varer) / sporbarhedskontrol med
udgangspunkt i udvalgte produkter æg, mælk og ost/ kontrol
af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
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Vejledt om regler om balanceregnskab og om mulighed for opdatering af procedurerne
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (mælk og æg), herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger. Konkret vejledt om at
lave et økologindex til økologiprocedurerne. Et eksempel på index er fremsendt til virksomheden.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: sporbarhed af fødevarekontaktmateriale og
gennemgået mulighed for salg af fødevarekontaktmaterialer og krav til leverandørerklæring til kunderne.
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