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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
V/ Susanne Bloch og Finn Harild

uden anmærkninger: Hygiejne under pakning af tørret pasta.

Aarsdalevej 81

Hygiejnisk oplagring af råvarer på lager og i fryser samt

3740 Svaneke

kølerum, herunder opbevaringstemperatur. Procedurer for

31441374

pasteurisering og tørring af pasta, herunder temperaturer og
baggrund for tørringsprogram.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Rengøring af produktionsudstyr - pastalinje

1

med blandekar, damppasteuriseringsanlæg, køling og
opskæring samt tørreovne og tilhørende tørrebakker.

1

Rengøring af vægge, gulve og lofter i produktionslokale,

1

kølerum og lager.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

1

risiko-analyse, herunder HACCP-plan, for fremstilling af tørret

1

pasta. Generelt OK. Konstateret at der ikke er tilstrækkelig
præcis beskrivelse af risici ved selve pasteuriseringsprocessen
og tørreprocessen i risikoanalysen, og at oversigtsskemaer ikke
præcist skelner mellem udpegning af gode arbejdsgange og

1

kritiske styringspunkter. Dette er vurderet som en bagatel, idet
virksomheden har gjort mundtlig rede for forholdene og at der
sker styring og dokumentation af pasteruriseringstemperatur.
Vejledt generelt om HACCP-principperne og systematikken i
beskrivelse af risikoanalyser. Kontrolleret dokumentation for
kontrol af opbevaringstemperaturer og
pasteuriseringstemperaturer. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger. Vejledt
om opdatering af link efter Fødevarestyrelsens ændring af
www.findsmiley.dk.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Mærkning af Chili Pasta og Basilikum Hvidløg
Pasta med hensyn til varebetegnelse, ingrediensliste, herunder

X

fremhævning af allergene ingredienser, nettovægt,
producentoplysninger og tilberedningforskrifter.
Konstateret at ingredienslisten indeholder oplysningen
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"Økologisk helæg", hvilket ikke er tilladt at angive uden at virksomheden har en økologirapport og er underlagt
særlig økologikontrol. Vurderet som en bagatelagtig overtrædelse af reglerne, idet der er dokumentation for
indkøb af økologisk helæg og der udelukkende findes økologiske helæg på lageret. Vejledt om proceduren for
godkendelse til økologisk produktion og reglerne for anprisning af/mærkning med at dele af ingredienserne er
på økologisk form.
Kontrolleret mærkning med næringsdeklaration på ovennævnte produkter. Ingen anmærkninger. Set
baggrundsdokumentation og beregningsmateriale. Beregningsgrundlaget var ikke opdateret. Vejledt om at
beregningerne kan verificeres med analyser af produkterne.
Konstateret at virksomheden ikke længere anvender anprisningen "lavt glykæmisk indeks" på sine
pastaprodukter.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens CVR-nummer, og at virksomhedens registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger. Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive
orienteret herom.
Kemiske forureninger: Prøve af Frysetørret Basilikum udtaget til kontrol for pesticidrester gav ikke anledning til
bemærkninger.
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