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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: varemodtagelse og opbevaring af råvarer,
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produktion af oste og gennemgået opvarmning og
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nedkølingsprocedure. Set dokumentation for

36054573

opvarmningstemperatur og nedkøling frem til dags dato. Ok.

5806

Kontrolleret virksomhedens procedure for returvarer samt
virksomhedens krav til råvarer. Ingen anmærkninger.
1

Kontrolleret omklædningsrum og adskillelse af privat tøj fra

1

arbejdstøj. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Renholdelse af lokaler og udstyr.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens CCP;
opvarmning og nedkøling. Virksomheden har beskrevet

1

opvarmningstemperaturer for forskellige osteproduktioner,

1

men beskriver ikke den kritiske grænse på 72C. Virksomheden

1

registerer og doumenterer måling med tilstrækkelig eller ikke

1

tilstrækkelig varmenbehandling. Konkret vejledt med at udvide
de skriftlige procedurer, så det er mere klart for måling og
kritisk grænse.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: færdigpakkede fødevarer (burrata, ricotta og
stracciatella) er mærket med følgende obligatoriske
oplysninger og er læsbare: producentoplysning, varebetegnelse
(se varestandarder), ingrediensliste efter faldende vægt
(allergener og tilsætningsstoffer), mængdeangivelse,
nettovægt, holdbarhedsangivelse, særlige opbevarings samt
næringsdeklaration
Vejledt generelt om regler om funktionsbetegnelse foran
tilsætningsstoffer. F.eks. citronsyre samt vejledt om
nettovægt/bruttovægt og drænet vægtbetegnelser. Vejledt om
regler om tabelform af næringsdeklaration.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

X

anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: økologi.
Konkret vejledt om ansøgning ved brug og markedsføring af
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dyrevelfærdsmærket med 3 hjerter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (mælk og fløde), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer (kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab for indkøb og salg af færdigvarer / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgt . Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (fløde og mælk),
herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret identifikation af økologiske varer under opbevaring og tilberedning af oste. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/
geografisk oprindelse (kontrol af dansk jordbrug)/ ingrediensliste/markedsførings-Ø) på følgende økologiske
fødevarer:Burrata og ricotta. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for overholdelse af GMO-forbuddet på ikke-økologiske ingredienser samt
hjælpestoffer (osteløbe). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Varestandarder: Kontolleret mærkning i henhold til mælkeproduktbekendtgørelsen. Følgende er konstateret:
Der mangler konsistens og modningsbetegnelse i varebetegnelsen for enkelte ostetyper. Mozarella og ricotta er
en kendt oste karakteristika og behøves ikke. Fedtprocent skal desuden stå som en del af varebetegnelsen eller i
umiddelbart forbindelse hermed. Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.

10-03-2022

