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NAKSKOV MILL FOODS A/S

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Hygiejne og risiko for kontaminering
Gasvej 3

under pakning, transport og opbevaring. Interne regler for

4900 Nakskov

personlig hygiejne og mulighed for hygienisk håndvask

11988687

relevante steder kontrolleret, OK. Insektfælder kontrolleret, ok.

8372

Der er ikke fundet tegn på skadedyr andre steder. Instrukser
om eventuelle fremmedlegemer er tilgængelige.
1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Rengøring af produktionslokaler,

1

personaletoilet og lager. Rengøring af flytbar silo kontrolleret.

1

Ok.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Produktionslokaler, pakkelinier og lagerlokaler. Ingen

1

anmærkninger. Sikring af lokaler mod skadedyr kontrolleret.

1

Ydet konkret vejledning om bedre sikring af ærtemelslager og

1

bedre adgang til data fra skadedyrsfirma.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrolprogram for allergene ingredienser.
Ingen anmærkninger. Vejledt om beskrivelse af leverandørkrav
og attestering ved indkøb af råvarer.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse/egenkontrolprogram
for eventuelle fremmedlegemer.
Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter:
Havrefras, Spelt Flakes og Choko Balls for mærkning af
allergene ingredienser. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Quidmærkning,
næringsdeklaration og sporbarhedsinformation stikprøvevist
for 3 produkter.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens procedurer for

X

X

opbevaring, håndtering og anmodning om certifikatpapir. Ingen
anmærkninger. Stikprøvekontrol foretaget, OK. Ydet generel
vejledning vedrørende beskrivelse af egenkontrollen for
26-06-2017

4 timer 15 min.

Kontrolrapport
NAKSKOV MILL FOODS A/S

Gasvej 3
4900 Nakskov
11988687

side 2 af 2

eksport til tredielande.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrolt, regnskab, krydskontrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring,
forarbejdning/pakning, sammensætning, GMO-dokumentation, mærkning, import). Bl.a. stikprøvevis
kontrolleret råvarebalancer, færdigvarebalancer, mellemvarebalancer og input-output balancer for 1. kvartal
2017. Vejledt konkret om at gennemgå formler bag råvarebalancer, idet der gerne må være differencer balancen skal ikke nødvendigvis gå i nul. O.k. i øvrige balancer. Set produktionsseddel fra 27-2-17 for økologiske
C-flakes og kontrolleret, at der har været økologisk majsgrit til rådighed. Stikprøvevis kontrolleret købs- og
salgsfaktura. Købsfaktura og følgeseddel medtaget til krydskontrol. Ingen anmærkninger. Stikprøvevis
kontrolleret, at teoretisk lagerbeholdning svarer til faktisk lagerbeholdning for en råvare (øko fuldkornsrugmel)
og en færdigvre (øko speltflakes). Foretaget krydskontrol. Ingen anmærkninger. Mærkning af råvarer og
færdigvarer kontrolleret stikprøvist. ok.
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