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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
Kiksbageri

anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder

Østergade 1

HACCP-plan, i forhold til procesforureningen akrylamid ved
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bagning af rugkiks i forskellige varianter. Risikoanalysen omtaler
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parametre og indsatsområder til minimering af dannelsen af
akrylamid samt egenkontrolplaner for udtagelse af stikprøver
til kontrol. Kontrollen er foretaget på baggrund af
analyseresultat (prøvenummer 16060896, Rugkiks, pikant).
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
1

kalenderår (modtagekontrol, regnskab, dokumentation,
adskillelse/identifikation/rengøring, sammensætning,
mærkning). Ingen anmærkninger. Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Stikprøvevist kontrolleret dokumentation
for kontrol ved varemodtagelse i første kvartal 2017. Modtaget
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kopi af følgesedler fra to leverandører til krydskontrol.
Konstateret at økologiske råvarer opbevares adskilt fra
konventionelle råvarer på lager. Set opskrift på Peberkiks,
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rugkiks med peber og purløg og konstateret brug af økologiske
ingredienser. Kontrolleret økologimærkning af færdigpakninger
af samme produkt med angivelse af økologiske ingredienser,
Ø-mærket og EU-logo med jordbrugsoprindelse og
økologikontrolmyndighedsnummer. Set dokumentation for
månedlige statusopgørelser af råvarelager, samt opdateret
balanceregnskab. Detaljeret kontrolleret ovennævnte produkt
med hensyn til produktion og salg, samt registrering af
afvigelser. Kontrolleret at lagerbeholdning af økologisk
rullemargarine og økologisk grahamsmel stemmer overens
med oplysning i råvareregnskabet. Alt OK.
Kemiske forureninger: Fulgt op på analyseresultat på prøve af
Bornholmske Rugkiks, Pikant med havsalt, udtaget til kontrol
den 24-11-2016. Resultatet viste en mindre overskridelse af
den vejledende grænseværdi. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens vurdering af årsager til
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dannelse af mere akrylamid i denne variant med tilsatte
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krydderier, idet virksomhedens egne analyser på den almindelige rugkiks viser værdier under den vejledende
grænseværdi. Virksomheden har opmærksomhed på parametre som kan henholdsvis forøge og reducere
dannelsen af akrylamid, herunder indholdet af asparagin i råvarer (rugmel), øvrige ingrediensers bidrag
(krydderiblanding) samt bagetemperatur. Virksomheden har planer om at lade næste produktion af varianten
Pikant analysere, og herefter tage stilling til om der skal indsættes med yderlige tiltag som f.eks. brug af enzymet
asparaginase. Prøvenummer 16060896.
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