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Denne kontrol er gennemført med gennemgang af den seneste
auditrapport fra certificeringsorgan af den 16.11.2017.
Vestergade 30

Der er på den baggrund ikke foretaget yderligere kontrol af

5750 Ringe

følgende kontrolemner: Hygiejne: behandling af fødevarer:

19982912

rengørings- og desinfektionsmidler, Hygiejne: rengøring:

7316

procedure for CIP-rengøring, Hygiejne: vedligeholdelse:
skadedyrssikring samt Uddannelse af medarbejdere (HACCP).
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under

1

produktion, herunder krydssmitte, ved produktion af nypresset
appelsin- og gulerodsjuice: sortering af råvarer inden vask, vask

1

af appelsiner med fødevareegnet sæbe, vask af gulerødder,

1

presning af gulerødder samt tapning af appelsin juice. Ingen
anmærkninger.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: daglig rengøring af følgende lokaler/udstyr:

1

allmixer i blanderum, crusher (ophældning af frostvarer) samt

1

belt- og citruspresser i presseriet.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: dokumentation for CCP pasteurisering af
appelsinjuice fra produktion den 23.5.2018 i form af datakurve.
Der har ikke været afvigelser i produktionen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Frugt illustration på sød rød blandet saft. 100 %
frugt i 16 søde appelsiner. Anprisning af ny presset på
bramhults appelsin og appelsin jordbær, herunder kølekrav og
holdbarhedsangivelse.
Vejledt om reglerne for anprisning, til sikring mod vildledende
markedsføring.
Følgende er konstateret: Virksomheden kan ikke dokumenter

X

indhold af 16 frugter i "16-serien".
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse. I det virksomheden oplyser
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at brand´et er ved at blive lavet om.
Kontrolleret quid mærkning og opstilling af næringsdeklaration i tabelform og med korrekt rækkefølge på
Brämhults appelsin jordbær, ingen bemærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret: Virksomhedens certificerede kvalitetsstyringssystem.
Følgende er konstateret: virksomheden har følgende aktiviteter, der ikke er dækket af deres certificerede
kvalitetsstyringssystem: levering af bi- og restprodukter til foderbrug, salg af handelsvarer samt mærkning af
færdigvarer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden
har planlagt at skifte certificeringsorgan til november 2018, og virksomheden er opmærksom på manglerne i
den nuværende certificering.
Vejledt generelt om regler for kontrol af fødevarevirksomheder, der er registreret som 3. partscertificerede,
herunder at det skal meddeles til Fødevarestyrelsen, hvis virksomheden skifter certificeringsorgan.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret anvendelse af nøglehulsmærkning på virksomhedens færdigvarer virksomheden anvender ikke nøglehulsmærket. Ingen anmærkninger.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Angivelse af "sød saft" på sød rød blandet saft
hvor der er tilsat over 200g sukker pr liter. Angivelse af fra koncentrat på Godmorgen appelsin juice.
Dokumentation af at en liter appelsin juice indeholder mindst 2 kg appelsiner, 100 % frugt i 16 søde appelsiner.
Kontrolleret overvågning og dokumentation af Brix 11,2 i appelsin juice fra koncentrat.
Andet: Udleveret tillægsside
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