RYNKEBY FOODS A/S

side 1 af 3

Kontrolbesøget sker på baggrund af flere
forbrugerhenvendelser.
Vestergade 30

Denne kontrol er gennemført med gennemgang af den seneste

5750 Ringe

auditrapport fra certificeringsorgan af den 11.-12. december

19982912

2018.

7316

Der er på den baggrund ikke foretaget yderligere kontrol af
følgende kontrolemner: dokumentation for risikoanalyse og
1

HACCP-plan, dokumentation for overvågning af CCP,

2

CCP-procedurer samt uddannelse af medarbejdere (HACCP).

1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: hygiejne under produktion af

1

appelsinjuice, herunder sortering af beskadet/rådnet frugt
samt vask af frugt, herunder visuel kontrol af vaskede

1

appelsiner klar til presning. Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: ved medarbejder interview er det konstateret
at virksomhedens ansatte kontrollerer alle pressede juicer for

1

lugt, syn og smag. Hygiejne under oplagring af fødevarer:
æbler, gulerødder, ingefær, chili, gurkemeje, appelsiner samt
citroner. Ingen anmærkninger. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: kvalitet og friskhed af råvarer, herunder kontrol
af andel af beskadet/rådnet frugt og grønt samt virksomhedens
procedurer for kassation af disse (æbler, gulerødder, ingefær,
chili, gurkemeje, appelsiner samt citroner). Håndtering af affald
fra Scuba presseriet indenfor og udenfor. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret synligt fravær af fremmedlegemer på
appelsinpresse linjen samt virksomhedens procedurer for
kontrol af fravær for fremmedlegemer. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: virksomhedens håndvask i
personalesluse til presseriet er ikke forsynet med varmt vand.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden oplyser at
de snarest muligt får etableret varmt vand.

X

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler/udstyr.
Det indskærpes, at lokaler/udstyr, hvor der findes fødevarer,
skal holdes rene og i god stand.
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Følgende er konstateret: på flisebeklædte vægge ved dør til personalesluse og ved håndvask i presseri er fuger
belagt med sorte skimmellignende belægninger, bag pose til skraldespand ses sorte og grønne belægninger, i
bund af metalport mod appelsinlager ses sorte skimmellignende belægninger samt yderdør, karme og vægge på
begge sider af yderdør mod containere til bi- og restprodukter er belagt med ansamlinger af sorte
skimmellignende belægninger. Fotodokumentation taget. Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi
bringer det hurtigst muligt i orden.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: scuba presseri. Følgende er konstateret: øverste del af væg ved
æblepresser består af plader, der ikke er glatte og afvaskbare. Den nedeste del af pladerne er belagt med
skimmellignende vækst. Fotodokumentation taget. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomheden oplyser at de er ved at skifte alle vægpladerne, da de er
opmærksomme på at de gamle plader ikke kan tåle fugt. Virksomheden oplyser at vægpladerne er skiftet inden
for to måneder.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
herunder HACCP-plan for Scuba presseri (2.2.16).
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Illustrationer, varebetegnelse, quid
mærkning på økologisk mandarin gulerods juice, nu æble mandarin gulerodsjuice i det virksomheden har
ændret illustrationer og varebetegnelse, så der er illustreret et æble på etiketten samt det tydeligt fremgår at
juicen består af æble, mandarin og gulerod
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Original hyldeblomst for illustration af de anvendte frugter,
herunder æble, citron og hyldeblomst samt quid mærkning hvor det tydeligt fremgår at hyldeblomste ekstrakten
indgår med 10 %.
Kontrolleret virksomhedens 16-serie for vildledende markedsføring. Følgende er konstateret: I virksomhedens
16-serie med æbler har virksomheden fremvist dokumentation for at der ikke indgår 16 æbler i en liter juice,
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virksomheden har efter uge 49 i 2018 ændret navnet på æblejuicen til "16 - juice fra saftige æbler", illustreret i
samme synsfelt. Virksomheden oplyser at "16" er et mere end 20 år gammelt varemærke, og at de ved at have
ændret til den nuværende tekst ikke mener at mærkningen er vildledende. Fødevarestyrelsen vurderer at ”16”
ikke umiddelbart henviser til antallet af æbler i juicen, men udgør et brand, og derfor er mærkningen er ikke
vildledende.
Kontrolleret virksomhedens 16 serie - "16 eksotiske frugter” for indhold af eksotiske frugter. Alle frugterne i
juicen er afbilledet på kartonen samt nævnt i varedeklarationen. Fødevarestyrelsen vurderer at nogle af de 16
frugter ikke kan defineres som eksotiske, men da juicens smag er overvejende af eksotisk frugt finder
Fødevarestyrelsen ikke mærkningen vildledende.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens certificerede
kvalitetsstyringssystem er dækkende, følgende områder er stikprøvevist kontrolleret: 4.4.2 outsourced
production, 4.8.26 Scuba presseri samt 2.2.16 Risikoanalyse Scuba presseri.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for overholdelse af brix i
appelsinjuice i 16-serien.
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