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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvekontrol af
Randersvej 7

produktionshygiejne ved vask, sortering og pakning af

8963 Auning

gulerødder, gulerødder med top og forårsløg, OK.

27239315

Medarbejdere anvender handsker og hovedbeklædning, OK.
Set opbevaring af konventionelle og økologiske gulerødder i
forrum, kølerum og udleveringsrum og at kasser med
1

økologiske gulerødder er tydeligt mærket, OK.

1

Hygiejne: Rengøring: Produktionsanlæggene var i brug under
kontrolbesøget. Rengøring i kølerum og udleveringsrum, OK.

1

Virksomheden er ved at indkøbe perforerede plastkasser til at
indgå i produktionen.
Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden er fortsat Global

1

GAP certificeret. Har set skemaer for kontrol af pakningen og
gulerøddernes udseende mv. samt håndtering af reklamationer.

1

Har set rengøringsplan over produktionslokaler. Har set
dokumentation for kontrol af vandkvaliteten i 2014. Har set
analyserapporter af 2014 for kontrol af pesticider i
konventionelle snack gulerødder og bundt gulerødder, og intet

1

påvist. Ingen bemærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed og
mærkning med producent på pakkede gulerødder, OK.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret adskillelse mellem
konventionelle og økologiske gulerødder under vask og
pakning, OK. Har set økologiske statusrapporter af 2014 for
økologiske jordbrug, der anvendes ved produktion af
økologiske gulerødder, OK. Mærkning af poser med
økologimærke og kontrolmyndighed, OK. En enkelt emballage
til et andet EU-land havde Naturerhversstyrelsens
kontrolnummer, og dette rettes til fremadrettet til
Fødevarestyrelsens kontrolnummer, OK. Har set
balanceregnskab, OK. Vejledt om angivelse af bruttoudbytte og

X

angivelse af spild m.v.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i
indeværende kalenderår.
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Emballage m.v.: Der anvendes egnede plastikposer til pakning af gulerødder, OK. Der anvendes fødevareegnet
smøreolie til vedligeholdelse af pakkemaskiner m.v., OK.
Vejledt om visning af virksomhedens kontrolrapporter fra www.findsmiley.dk på deres hjemmeside.
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