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Kontrolrapport rettet d. 21 september 2018 under mærkning.
2

Tilsyn på baggrund af analyseresultat.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Set opbevaring af fødevarer på køl og
frost. Håndtering af fødevarer i udsalgsområdet.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Virksomheden var i gang med rengøring i bageriet set
arbejdsgange ved rengøring i bageriet
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Virksomhedens risikoanalyse for oplysning af AZO farver,
virksomhedens risikoanalyse vurderer forholdet som
bagatelagtigt og der er oplyst om oplysning ved færdig
emballerede fødevarer, virksomheden er vejledt i indførelse for
oplysning af AZO farver ved uemballerede fødevarer/salg over
disk. Forholdet vurderes som bagatelagtigt da ejer oplyser han
er bekendt med oplysningen skal følge med på forespørgsel.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport.
Virksomheden er vejledt i nedtagning af elite klistermærke.
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Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens
procedure for anvendelse af Citron kompound tilsat
citronmåne (kage).
2 timer 15 min.
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Det indskærpes, at virksomheden skal have en procedure for styring af mængde pr/kg. Virksomheden oplyser de
tilsætter 20 gr./kg masse samt "lidt" til glasuren. I henhold til datablad må der max tilsættes 10-15 gr. pr./kg.
masse. Virksomheden fjerner citronmåner som er sat til salg og oplyser de ændre procedure med det samme
endvidere oplyser virksomheden at alle ingredienser vil blive gennemgået i samarbejde med deres vejleder og
rettet til i forhold til anvendelse.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret virksomhedens mærkning af Tartrazin og Sunset Yellow på cirtrommåne i henhold til
analyseresultat, virksomheden sælger ikke citronmåner færdig emballerede og skal derfor ikke mærke med
oplysning om at: "Kan have negativ indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne" men skal kunne oplyse
dette ved mundtlig forespørgsel.
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