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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og
Krogsvej 13

adskillelse af råvarer og færdigvarer i chokoladeproduktionen.

8382 Hinnerup

OK. Endvidere kontrolleret produktionen af flødeboller og

30904478

adskillelsen fra andre produkter. OK.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret produktionslokalet og lageret
herunder orden på emballagelageret. OK. Ydet konkret
1

vejledning angående en øget frekvens for rengøring af gulv på

1

emballagelageret.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende

1

lokaler: produktionslokalerne. OK. Virksomheden oplyser, at de

1

planlægger at ombygge lageret, så der bliver lavet nye lokaler
til pakkeri. Mundtlig gennemgået det forventet ændringer. OK.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder

1

HACCP-plan. Virksomheden oplyser, at de vil opdatere
egenkontrolprogrammet. OK. Mundtlig gennemgået
virksomhedens procedure ved vurdering af holdbarhed. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Stikprøve kontrol af mærkning på
diverse chokoladestykker. OK. Vejledt general om den nye
mærkningsforordning med krav om skrift størrelse og
mærkning med allergener, herunder spor af...
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
OK.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår ( modtagekontrol, adskillelse, mærkning,
sammensætning). Ingen anmærkninger. Ved tilsynet har

X

virksomheden ikke p.t. produktion af økologiske varer.
Virksomheden producere for anden registreret virksomheden
som også står for indkøb af varer og opstilling af det økologiske
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regnskab. OK. Ydet konkret vejledning angående af virksomheden også skal have kopi af regnskabet liggende
samt dokumentation.
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