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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Produktion

uden anmærkninger: mundtlige procerdure for kogning og

Knardrupvej 43

tapning af chutney, opbevaring af tørvarer og glasvarer i lager.

3660 Stenløse

Vejledt om faciliteter til håndvask.

31880173

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
køkken, lager. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
1

lokaler: overflader på borde, gulv, loft i køkken, samt

1

affaldshåndtering udendørs, skadedyrssikring af 2 døre. Ingen

1

anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Konkret vejledt om opdatering af

1

risikoanalyse med nye procukter så som: chutney, sirup ol.

1

produktionen er nyligt startet og i meget lille omfang hvorfor

1

det vurderes som bagatelagtig overtrædelse af der ikke

1

foreligger risikoanalyse for produktionen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: at personer der håndtere fødevarer er oplært i

1

hygiejeregler.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: at færdigpakkede varer er mærket med.
markedsansvarlig, nettovægt, indeholdte ingredienser. Konkret
vejledt om krav til: anførsel af indhold af ingrediens som er
anprist (Kvan), at ingrediensliste bør starte med ordet:
ingrediensliste, krav om næringsdekleration, at ingredienser
bør anførs i faldende orden samt at holdbarhed bør anføres
som: bedst før hvis holdbarhed angives i dato-måned-år, ved
dette tilsyn er konstateret at ingredienseer ikke anført i
faldende orden, der mangler oplysning om mængde af kvan i
kvan chutny, holdbarhed er angivet efter ældre regler og
ingredienslisten ikke starter med ordet: ingredienser, vurderet

X

X

som bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn.
Der er kontrolleret for sporbarhed på kvan, et led tilbage, ingen
anmærkninger.
29-11-2016

2 timer 10 min.

Kontrolrapport
Kvann ApS

Produktion
Knardrupvej 43
3660 Stenløse
31880173

side 2 af 2

Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og
samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Gennemgået aktiviteter og registrering samt ansøgning af maj 2016, branche rettes til detail: Virksomheden har
fået tildelt endelig branche: Detailforretninger med behandling, øvrige, branchenummer 47.29.00.C. Antallet af
ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 1. Virksomheden er vejledt om at der med detail
branche ikke kan afsættes til engros virksomheder.
Særlige mærkningsordninger: Der markedsføres og oplagres ikke økologiske varer af virksomheden, vejledt om
procedurer ved ansøgning og at økologi rapport skal være udstedt før aktiviteten startes.
Tilsætningsstoffer m.v.: Der anvendes ikke tilsætningsstoffer i produktion af varer og forhandles ikke varer med
indhold af tilsætningsstoffer
Emballage m.v.: Sporbarhed samt at leverandør af fødevarekontaktmaterialer (glas + metal låg) er underlagt
kontrol kontrolleret. Ingen anmærkninger
Vejledt om muligheder for indhentning af overensstemmelse erklæring ol. dokumentation for egnethed ved især
varm påfyldning af f. eks. syreholdige varer, ved dette tilsyn er manglende dokumentation for egnethed af glas
samt låg til chutny ol. vurderet under bagatelgrænsen.
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