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Kontrolrapporten er ændret den 07-08-2018.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Havnen 1

uden anmærkninger: kontrolleret dokumentation for

8700 Horsens

tilbagekaldelse af kyllingfilet og virksomheden redegjorde for

26529786

håndtering af forbrugerklager.
Virksomhedens egenkontrol: Forsøgt kontrolleret af
virksomhedens risikoanalyse. Det indskærpes, at virksomheden
1

skal kunne fremvise en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende
for virksomhedens aktiviteter. Følgende er konstateret:
Virksomhedens har ikke en risikoanalyse. Virksomheden havde

2

følgende bemærkninger: det vil de rette op på. Indskærpelse

1

medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages, se klagevejledning på bagsiden. Vejledt om

1

udarbejdelse af en risikoanalyse med henvisning til

1

Fødevarestyrelsens hjemmeside.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret:

1

Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Kontrolleret:link til smileyrapoort og konstaterede at det er kun
til den seneste kontrolrapport og ikke de seneste 4
kontrolrapporter. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse da
virksomheden vil rette omgående. Vejledt generelt om
smileyrapporter på virksomhedens hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret anprisning på hyben
marmelade anprist med "hyben fra Fyn". Virksomheden
fremviste produkt specifikation for de indgående råvarer til
hyben marmelade med herkomst fra Fyn. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af tilsætningsstoffer på færdigpakkede
fødevarer samt udformning af næringsdeklaration på landbrød
og hyben marmelde. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens
eksportaktiviteter. Der har ikke været eksport til 3. lande siden

X

december 2015. Eksport aktiviteter ophøres ved tilsynet.
Virksomheden har ingen bemærkninger hertil. Vejledt om
elektronisk anmeldelse ved væsentlige ændrede aktiviteter
07-08-2018
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herunder hvis virksomheden vil genoptage eksport aktiviteter. Modtaget certifikat papir med nummer serie
2624950- 2624959 samt 2466984.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: mængden af frugt der anvendes til fremstilling af
hyben marmelade.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret virksomhedens system til sikring af at salt ( datablad), som indgår i færdig
melblandinger, der er bestemt til salg i Danmark, er tilsat jod. Ingen anmærkninger.
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