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Denne kontrol er gennemført med gennemgang af de seneste
auditrapporter fra certificeringsorgan af den 09.11.2016 og
Vestergade 30

10.02.2017.

5750 Ringe

Der er på den baggrund ikke foretaget yderligere kontrol af

19982912

følgende kontrolemner:

7316

Hygiejne: behandling af fødevarer: Hygiejne under oplagring,
ventilation og kondensdannelse, personlig hygiejne og helbred,
1

procesvand (vand i produktion og til vask/skyl og rengøring),

1

opbevaringsforhold for emballage, allergener -

1

krydskontaminering under produktion, affaldshåndtering

1

indenfor og udenfor lokalerne, tilbagetrækningskontrol.

1

Hygiejne: vedligeholdelse: Indretning, skadedyrssikring,
vedligeholdelse af lokale, maskiner og udstyr, vedligeholdelse

1

af ventilationsudstyr, kalibreret og vedligeholdt måleudstyr,

1

belysning.

1

Virksomhedens egenkontrol: Skriftlig procedure for CCP,
tilbagetrækningsprocedure, verifikation, revision.
Mærkning og information: Mærkning (allergener).

1

Kontrolbesøget sker også på baggrund af
forbrugerhenvendelser.

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under
produktion, herunder risiko for krydssmitte, i produktionslokale
af Dagmar, blanderi og tappelokale. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: ved vask med sæbe af tøndevender
løb rengøringsvand ned af tank og ind af åbentstående låge.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, da
virksomheden lavede fornyet vask af tank. Kontrolleret
hygiejne ved indpakning og emballering i tappehal. Ingen
anmærkninger. Kontrolleret adskillelse mellem forskellige typer
produkter under produktion og opbevaring ved
råvarermodtagelse, samt procedurer for vask ved modtagelse
til sikring af adskillelse mellem forskellige produkter. Ingen

X

anmærkninger.
Kontrolleret faciliteter for hygiejnisk vask og tørring af hænder.
Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret dokumentation for følgende råvarer: Tidsel urte the, hibiscus urte the, røllike the og camille
ekstrakt. Ingen anmærkninger. Kontrolleret varmebehandling/nedkøling og pasteurisering i produktion samt
produktion af Dagmar. Ingen anmærkninger. Kontrolleret færdigvarer i lukkede kar og tønder med plast for
fravær af fremmelegemer. Ingen anmærkninger. Kontrolleret opbevaring og opmærkning af rengørings- og
desinfektionsmidler i blande- og tappeområder. Ingen anmærkninger. Følgende er konstateret: der opbevares en
palle med rengøringsmidler i blanderi. Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden
fjernede pallen straks. Kontrolleret transport af råvarer til virksomheden, herunder indlæsning af tankbiler, samt
procedurer for udlæsning af køle- og ikke-kølevarer. Ingen anmærkninger. Kontrolleret mikrobiologiske kriterier
ved produktion af Dagmar. Virksomheden har vurderet at det ikke er relevant at kontrolleret for mikrobiologiske
kriterier, da de styrer produktion af frosne råvarer, der har en pH >4,5 eller brix 50-70, ved at optø på køl samt at
alle færdigvarer har en pH<4,5.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret procedurer for sikring af rengøring af tankbiler inden læsning af råvarer til
virksomheden. Kontrolleret procedurer for sikring af rengøring af lastbiler, der henter færdigvarer. Ingen
anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af to stikprøvevis udvalgte lastbiler, der hentede
færdigvarer/affaldsprodukter. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret skriftlig riskoanalyse og HACCP-plan for Dagmar produktion.
Kontrolleret dokumentation for overvågning af CCP samt dokumentation for faststættelse af CCP, herunder
lavere pasteuriseringstemperatur af produkter uden tranebær. Kontrolleret virksomheden vurdering af risici for
forurening med kemiske forureninger. Virksomheden styrer dette ved at anvende råvarer fra SGF-kontrollerede
leverendører, samt produktspecifikke leverendørerklæringer. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om fokus på
risikovurdering ved påtænkt presning af frugter, hvor produkt kommer i kontakt med skræl der ikke er egnet til
konsum. Kontrolleret dokumentation for kontrol med CCP pasteuriseringstemperatur i tapperi og Dagmar-rum
uden anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med varebetegnelse og indhold i 4 stikprøvevis udvalgte
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produkter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret vildledning på 4 stikprøvevis udvalgte produkter. Kontrolleret mærkning med "6 om dagen", "100%
frugt", "16 saftige æbler" og ribssaft med angivelser af 60% ribs. Kontrolleret baggrundsdokumentation for
indhold af ribskoncentrat i ribssaft. Ingen anmærkninger. Følgende er konstateret: virksomheden har ikke
dokumentation for overholdelse af 16 frugter i 1 liter æble- eller appelsinjuice ved angivelse af dette. Forholdet
vurderes som bagatelagtig overtrædelse. Vejledt om anprisninger nypresset og friskpresset, samt holdbarhed for
disse produkter.
Kontrolleret sporbarhed af råvarer anvendt til færdigvare, herunder at virksomheden kan spore råvaren til
modtagelse. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret, at virksomhedens certificerede kvalitetsstyringssystem er dækkende. Ingen
anmærkning.
Kontrolleret virksomhedens aktiviteter og produkter. Virksomheden modtager og håndterer frosne, kølede og
tørvarer. Virksomheden modtager forarbejdede vegetabilske produkter. Virksomheden har transport af egne og
andres fødevarer. Virksomheden importerer og samhandler og eksporterer fødevarer. Virksomheden har både
konventionelle og økologiske produkter. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagelse af frosne råvarer og afsendelse af kølede færdigvarer.
Råvarer i tønder modtages i presenningsbiler, færdige kølede varer afsendes i kølebiler. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: virksomheden sikrer ikke, at frosne råvarer der modtages fra samhandelslande
transporteres i ATP-godkendt materiel. Virksomheden vil følge op og sikre dette, eller fremskaffe dokumentation
for undtagelse af ATP-regler.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at virksomheden ikke anvender nøglehulsmærke. Ingen
anmærkninger.
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for sikring af fravær af pesticidrester og andre
forureninger (tungmetaller) i fødevarer, herunder krav til leverandør-dokumentation. Kontrolleret
dokumentation i form af leverandørerklæringer for 4 produkter. Ingen anmærkninger. Følgende er konstateret:
virksomheden kan ikke fremvise dokumentation for Camille-ekstrakt. Forholdet vurderes som bagatelagtig
overtrædelse, da virksomheden vil eftersende dokumentation.
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Andet: Vejledt om regler for foder og registrering ved levering af bi- og restprodukter til foder.
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