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Kontrolbesøget er gennemført på Nyholmsvej 16 og Eskærvej
5.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring,
adskillelse på lageret herunder adskillelse af allergener. OK.
Endvidere kontrolleret pakning i poser. OK. Mundtlig
gennemgået virksomhedens procedure i forhold til adskillelse i
produktionen herunder adskillelse af økologisk og ikke
økologisk og allergener. OK.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret produktionsområdet
herunder pakkeområdet og Spice Tech området. OK.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret lager faciliteterne ved
Spice Tech området. OK. Virksomheden har fået sat plader op
på loftet, så det er blevet rengøringsvenlige. OK.
Mundtlig gennemgået virksomhedens vedligeholdelsesplan
herunder renovering af loft i lageret og produktionslokalet,
hvor der pakket i poser. OK. Virksomheden har planer for, at
der skal sættes nye plader op inden årsskriftet. OK. Vejledt
konkret om at port på lagret skal være tætsluttende. Porten
slutter ikke tæt i toppen - under bagatelgrænsen.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, HACCP-plan.
Mundtlig gennemgået virksomhedens procedurer for
håndtering af pesticider. OK. Virksomheden har fast procedure i
forhold til deres leverandøre om at de skal dokumentere at
lovgivningen på området overholdes. OK. Virksomheden har
samme procedure for at sikre at deres produkter er GMO-fri.
OK. Kontrolleret datablad for hvidløgspulver med oprindelse i
Kina. OK.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Gennemgået virksomhedens
sporbarhedssystem herunder 1 led frem og 1 led tilbage. OK.
Endvidere set dokumentation for sporbarhed 1 led tilbage på
bl.a. økologisk kanel, økologisk dild og sukker. OK. Endvidere
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kontrolleret virksomhedens mærkning (ediketteren og datablade) af de økolgosiske produkter carry og
melblanding samt en krydderurterblading og en raspblading. OK. Vejledt generalt om salg af færdigpakket
fødevarer til andre engros virksomheder. Mærkningsoplysningerne skal enten fremgår af ediketten eller
handelsdokumenterne jf. mærkningsvejledningen.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen anmærkninger. Fødevarestyrelsen har registreret
oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat,
vil virksomheden blive orienteret herom.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol, regnskab, krydskonrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring,
forarbejdning/pakning, sammensætning, GMO-dokumentation, mærkning, import, opdateret økologirapport).
Ingen anmærkninger
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret datablade for at se om fødevareingredienser benyttet i virksomheden
indeholder tilsætningsstoffer, som ikke er tilladt iht. Positivlisten. Ingen anmærkninger. Virksomheden har faste
procedurer, så de sikre korrekt anvendelse af tilsætningsstofferne samt sikre at kunder bliver gjort opmærksom
på, at produktet er bestilt efter deres kritirier til en bestemt produkt. OK.
Emballage m.v.: Dokumentation (overensstemmelseserklæring) for fødevarekontaktmaterialer (plastbøtter til
krydderier og blandemaskine) kontrolleret. Ingen anmærkninger


