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Hygiejne: Håndtering af fødevarer:
- Hygiejne under produktion og oplagring: Ved gennemgang af
Ferrarivej 12

terminal-, lager-, tørvare-, og vådafdeling kontrolleret

7100 Vejle

adskillelse, hygiejnisk håndtering, og beskyttelse mod

26638445

krydsforurening af råvarer, halvfabrikater, og færdigvarer.

7136

- Returnering / reklamationer / tilbagetrækning: Procedure og
eksempel med dokumentation for håndtering og afslutning af
1

sager blev fremvist.

1

Hygiejne: Rengøring:

1

- Daglig rengøring og husorden: Konstateret tilfredsstillende

1

renholdelse og ryddelighed i lager- og produktionsområder.

1
Hygiejne: Vedligeholdelse:
1

- Måleudstyr: Kontrolleret stikprøvevis resultat af planmæssig

1

kalibrering af vægte igennem kontraktfirma.

1
Virksomhedens egenkontrol:
- Risikoanalyse og HACCP plan: Virksomheden har revideret
1

programmet igennem et konsulentfirma. Risikoanalysens

1

vurdering har ikke ført til udpegning af kritiske styringspunkter.
Der henvises til oplysninger på FVST hjemmeside i
sammenhæng med en kontrolkampagne i 2017: "Er der risiko
for sundhedsfare, er doseringen af det pågældende
næringsstof et kritisk kontrolpunkt (CCP). Dette indebærer, at
virksomheden skal have udarbejdet skriftlige procedurer for
løbende kontrol med tilsætningen og procedurer for
håndtering af afvigelser. Den løbende kontrol kan omfatte
analyser." Virksomheden redegjorte, at der udføres
styrkekontrol på hvert produceret batch.
- Verifikation: Overvågning af dosering set verificeret igennem
vægtkalibreringer. Oversigt og resultater af kalibreringerne blev
fremvist.

X

X
Offentliggørelse af kontrolrapport:
- Virksomheden markedsfører p.t. ingen fødevarer på
12-06-2019

4 timer 15 min.

Kontrolrapport
Diafarm A/S

Ferrarivej 12
7100 Vejle
26638445

side 2 af 2

hjemmesiden.
Mærkning og information:
- Sporbarhed: Fulgt en ingrediens tilbage til producenten igennem datablad og leverandøroplysninger.
Godkendelser m.v.:
- Certifikatpapir: Virksomheden har kvitteret for vandmærkepapir. Indtil nu er kun 4 ark anvendt den
08-11-2018.
Særlige mærkningsordninger:
- Kosttilskud: P.t. har virksomheden ingen kosttilskudsprodukter anmeldt til markedsføring i Danmark, senest
afmeldt sidste produkt i november 2018. Ansvar for lønproducerede kosttilskudsprodukter er igennem
ansvarsfordelingsaftale med kunderne overlagt til dem.
Vejledt generelt om retningslinjer for tolerancer samt anvendelse af måleusikkerhed ved deklaration af
ingredienser, herunder krav på overholdelse af grænseværdier og betingelser for anvendelse af koncentrationer
under eller over upper limit (UL-værdier fra EFSA). Der blev henvist til vejledning nr. 10213 om kosttilskud af
13.12.2017.
Kemiske forureninger:
- Kemiske forureninger: Kontrolleret analyseresultater på råvarer for tungmetaller, pesticider, aflatoxiner, og
PAH.
Emballage m.v.:
- Fødevarekontaktmaterialer: Kontrolleret at datablade og leverandør erklæringer giver informationer om
oprindelse, egnethed og anvendelses muligheder for plastartikler til markedsføring af kosttilskudsprodukter.
Kontrollen gav ingen anledning til anmærkninger.
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