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Kontrolrapporten er ændret og tilsendt virksomheden digitalt
13. marts 2017.
Vangeleddet 57-59

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

2670 Greve

uden anmærkninger:Faciliteter til hygiejnisk vask af hænder i

12478291

pakkelokale.
Gennemgået procedure for sikring af forurening med
allergener. Virksomheden anvender et måleudstyr, hvor det
1

ikke kan endelig afgøres, hvilke allergener der testes for. Ud fra
det fremlagte materiale blev der ikke testet for selleri og

1

sennep. Virksomheden mener der testes generelt for proteiner.
Virksomheden undersøger sagen nærmere. Vurderet som en

1

bagatelagtig overtrædelse.
Forevist forbruger henvendelse for virksomheden.

2

Virkosmheden har pakket produktet. Der er ikke kommet andre

1

klager over produktet. Virksomheden henvendte sig til
leverandør under kontrolbesøget. Leverandør oplyste at
produktet var varmebehandlet. Varen findes ikke længere på
lager. Vejledt om systematisering af kundehenvendelser, så det
sikres, at hvis der kommer andre henvendelser, vurderes denne
klagesag igen.
Vejledt generelt om forbedring af procedure for håndtering af
kundehenvendelser og mærkningskontrol.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: kontrolleret at der i virksomhedens lokaler ikke
findes insekter i pakkelokaler eller i lagerhal. Virksomheden
oplyser der ikke er set skadedyr i virksomheden.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Vejledt om oprettelse af nyt link til www.findsmiley.dk
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret sporbarhed et led tilbage på skåret
lakridsrod

X

Kopi af faktura medtaget.
Kontrolleret følgende produkt for mærkning med
advarselsmærkning ved indhold af azo farvestoffer: Krymmel
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med pistaciesmag
Det indskærpes, at fødevarer der indeholder azo farver skal mærkes med advarselsmærkning.
Følgende er konstateret: Krymmel med pistaciesmag indeholder jf. mærkning, E 102 og varen er ikke mærket
med advarselsmærkning. Foto udtaget. Virksomheden er vejledt om reglerne på sidste kontrolbesøg.
Virksomheden havde følgende bemærkninger. Vi er holdt op med at handle med pågældende leverandør.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret følgende produkter for mærkning med fremhævelse af allergener: Krymmel med pistaciesmag og
krymmel med mintsmag. Det indskærpes, at fødevarer der er mærket med allergene ingredienser skal
fremhæve disse på varer der er bestemt til den endelige forbruger.
Følgende er konstateret: Krymmel med pistaciesmag og krymmel med mintsmag indeholder soya lecitin. Denne
ingrediens er et allergen der ikke er fremhævet.
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen
kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt om allergen listen og om at kun enkelte ingredienser med et allergent ophav er undtaget bl.a.
glukosesirup fremstillet af hvedemel.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret at Non pareille krymmel ikke indeholder farvestoffer
der skal mærkes med advarselsmærkning.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret at den virksomhed hvor der
indkøbes skåret lakridsrod fra er underlagt fødevarekontrol. Set dokumentation for at også to leverandører i EU
er underlagt fødevarekontrol (certificerede).
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