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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Krav til gæster i produktion og lagre, krav
til arbejdsbeklædning, at toiletrum er forsynet med forrum,
facilteter til hygiejnisk håndvask ved indgang til produktion
samt på personaletoiletter, adskillelse mellem privat og arbejds
beklædning, opbevaring af færdigvare - sirup på lager og råvare
sirup i kølerum ved produktion, system til sikring mod
fremmedlegemer mm. i færdigvare - filtre.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: vægge og gulv i personaletoilet og forum, på
kølelager ved produktionsrum til sirup samt dele af
færdigvarelager.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: vægge og gulv i personaletoilet og forum, på kølelager
ved produktionsrum til sirup samt dele af færdigvarelager.
ingen anmærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for
importaktiviteter er dækkende på følgende område:
modtagelse, vurdering af fysiske og mikrobiologiske risici, alvor
og sandsynlighed, system til vurdering af leverandør i 3. land i
form at skema til udfyldelse.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har
procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: sirup L109 fra færdigvare til råvare og sporbarhed et
led tilbage i form af indkøbsfaktura for del af anvendt råvare
parti (Lot 02-02-21-10)
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret aktiviteten import og
samhandel.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registreret af
aktiviteten Indførsel fra tredjelande og Indførsel fra andre
samhandelslande.
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Særlige mærkningsordninger: Gennemgået opdateret opdateret økologi program samt eks. på regnskab (råvare) ,
anmodet om opdateret økologi program samt eks. på regnskab for :råvare, færdigvare, balance til brug for
udstedelse af opdateret økologirapport.


