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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret:
Selleberg Specialiteter

Der er ikke varmt vand ved håndvasken i produktionslokalet

Kertemindevejen 23

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

5290 Marslev

som en bagatelagtig overtrædelse i det det oplyses at der er

37158070

varmt vand , hvis der hældes brændstof på fyret, endvidere er
der ingen produktion i gang.
Procedure for hygiejne under produktion, herunder
1

opvarmning, pasteurisering af glas, flasker og låg, samt efter

1

pasteurisering af tappede produkter, ingen bemærkninger
Virksomheden oplyser at der modtages vand fra offentligt

2

vandværk, ingen bemærkninger. Konkret vejledning givet om at

2

følge virksomhedens egenkontrol procedure for prøvetagning

1

samt dokumentation for modtagelse af drikkevand.

1

Følgende er konstateret: Virksomhed har nedskrevne
procedure for tilbagetrækning, der kan ikke redegøres for
hvordan det sikres, hvem produkterne er solgt til

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse i det det oplyste at disse
oplysninger forefindes i regnskabssystemmet, som ikke
umiddelbart er tilgængeligt.

1

Følgende er konstateret: Økologisk rabarber juice leveret den
29 august 2018 er deklareret med en holdbarhed på 7 dage
ved under 5 grader virksomheden oplyser at det er levet kølet,
der er ingen oplysninger om hvornår produktet er tøet op.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse i det der ikke er produktion i
gang med den givne råvarer.
Hygiejne: Rengøring: Kontroleret procedure for rengøring af
afløb, ingne bemærknigner.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse for varemodtagelse, vand af drikkeandskvalitet,
kalibring af måleudstyr, tilbagetrækningsprocedure

X

Det indskærpes, at virksomheden skal kunne fremvise en
skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens
aktiviteter.
25-09-2018

3 timer

Kontrolrapport
KÆR Aps

Selleberg Specialiteter
Kertemindevejen 23
5290 Marslev
37158070

side 2 af 3

Følgende er konstateret: Virksomhedens risikoanalyse er ikke i overensstemmelse med virksomhedens
procedure og aktiviteter, herunder varemodtagelse af dybfrosne bær er ikke udpeget som ccp, men der
dokumenteret udført kontrol, hvor der ikke er angivet en kritisk grænse. virksomhendens procedure for sikring
af vand af drikkevandskvalitet følges ikke, , der mangler kalibrering af pH meter og der kan ikke redegøres for
kalibrering af termometre, de nedskrevne tilbagetrækningsprocedure er ikke opdateret.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi gjort noget ved.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt op følgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomhendens udpegede ccp og dokumentation for udført
kontrol på opbevaringstemperaturer, varmbehandling og nedkøling
Offentliggørelse af kontrolrapport: Det indskærpes at der skal være link til visning af kontrolrapporter på egen
hjemmeside. Følgende er konstateret Der er et link, men det virker ikke.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det følger vi op på.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt op følgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har procedurer for instruktion/uddannelse af
medarbejdere i fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Økologisk rabarber uice konc. 30 brix
modtaget 29. august 2018. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret følgende produkter: Chutney, marmelade, solbær most for mærkning af allergene ingredienser,
Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Varebetegnelse, holdbarhedsmærkning, næringsdeklarationer,
ingredienslister samt kategoribetegnelser på tilsætningsstoffer
Generel vejledning givet om reglerne fro quid mærkning på produkter, hvor en råvarer er fremhævet i
varebetegnelsen.
Generel vejledning givet om regler for udformning af næringsdeklarationer.
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Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: kirsbærsaft og kirsbær most samt på raberber
marmelade
Andet: Kontrolleret at virksomheden ikke levere bi- og restprodukter til foderbrug, ingen bemærkninger
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