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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
Ferrarivej 12

bragt i orden.

7100 Vejle

Udkast til ny procedure for hygiejnisk adfærd blev fremvist

26638445

(anvendelse af firmatøj, påklædnings- og adfærdsregler,

7136

herunder regler for vask af hænder), implementering set
påbegyndt (der var opsat skiltning til brug af håndvask).
1

- Hygiejne under produktion: Blandeproces i tabletproduktion

1

overværet, herunder set resultat af slack produktion og

1

løbende dokumentation af afvejninger efter opskrift.

1

Virksomheden meddelte at ville arbejde på at få pap og

1

træpaller fjernet fra produktionslokaler. Forbedring af
adgangsforhold til produktionsområder drøftet.

1

- Hygiejne under oplagring: Gennemgået lagerlokaler (ind- og

1

udlæsning, emballagelager, råvarelager, færdigvarelager) med

1

henblik på adskillelse og emballering. Vejledt konkret om at
brudte emballager til råvarer kan f.e. tildækkes hvis ikke lukning
giver tilstrækkelig sikkerhed mod tilstøvning etc.
- Personlig hygiejne: Anvendelse af firmatøj set delvis
implementeret. I følsomt område i tørafdeling set at der
anvendes en gangs handsker.
Hygiejne: Rengøring:
- Daglig rengøring: Ved gennemgang af lager- og
produktionslokaler kontrolleret at rengøringsstand var
tilfredsstillende.
Hygiejne: Vedligeholdelse:
- Lokaler og udstyr: Ind- og udlæsseområder,
oplagringsområder, og produktionsområder kontrolleret for
egnethed og rengøringsvenlighed. Vejledt konkret om at
isolerede rør (her indendørs tagrør) med fordel inddækkes
såpas at isolering ikke kan blottes og overfladen er

X

rengøringsvenlig.
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Virksomhedens egenkontrol:
- CCP´er: Virksomheden blev gjort opmærksom på ny lovgivning ang. kosttilskud, herunder at der findes en ny
vejledning om kosttilskud. Heri fremgår at dosering af produkter, som medfører særlige risici ved fejldosering,
skal styres som CCP.
Offentliggørelse af kontrolrapport:
- Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret.
Mærkning og information:
- Anprisninger: Gennemgået markedsførings informationer om udvalgte produkter. Vejledt generelt om at
producenter er ansvarlig for at videregive korrekte oplysninger til deres kunder og at ansvarsfordeling skal
foreligge i skrift hvis ikke producenten er eneansvarlig.
- ID-mærkning: Kontrolleret at emballagen til fiskeolie var etiketteret med det ovale ID-mærke fra producenten.
- Sporbarhed: Set påstempling af batchmærkning (MHT) på hver blisterpakning. Kontrol foregik visuelt ved
manuel emballering.
Godkendelser m.v.:
- Eksport: Kontrolleret et udstedt certifikat (HC14) til brug overfor 3.lands myndighed. Vejledt generelt om at
fødevarer, som ikke er fri omsættelige i EU, kun må eksporteres, hvis det kan dokumenteres at modtagelandets
myndighed accepterer den pågældende vare. Virksomhedens egenkontrolprogram skal indeholde dertil hørende
procedurer.
- Erstatningscertifikater: Anvendelse af erstatningscertifikat blev beskrevet. Oplyst om at virksomheden ved
bortkommet original skal attestere dette på ansøgningen. Vejledt generelt om at proceduren for håndtering af
erstatningscertifikater kræves angivet i egenkontrol programmet.
- Samhandel: Gennemgået listen over de indførte produktkategorier, herunder animalske fødevarer.
Følgende er konstateret: Virksomheden var ikke klar over første modtagers registerpligt.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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Vejledt generelt om at den første modtager i Danmark af animalske fødevarer skal jf. veterinær kontrol
bekendtgørelsen føre et særligt register.
Ajourført importør registrering vil tilgå virksomheden ved brev.
Særlige mærkningsordninger:
- Anmeldelse af kosttilskud: Virksomheden meddelte at de aktuelt i DK anmeldte produkter ikke længer
produceres og vil blive afmeldt når MHT er nået. Vejledt om at produkterne kan afmeldes så snart de ikke
markedsføres i DK mere, herunder i detail butikker.
- Analyser: Resultater fra akkrediteret analyse på Vitamin D3 i et flydende produkt blev fremvist. Den
deklarerede værdi svarede til tolerance interval og overholdt UL (EFSA) og bliver ikke markedsført i DK, men kun
eksporteret til lande som accepterer styrker op til UL.
Vejledt generelt om at deklarationen skal bygges på en gennemsnitsværdi af analyser, dvs. at der skal tilgrunde
lægges flere analyser.

Kontrollen gav ikke anledning til anmærkninger.
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