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Kontrolrapporten er ændret 10. juli 2019, kontrolresultatet er
uændret
Baldersbuen 12

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

2640 Hedehusene

uden anmærkninger: håndtering af fødevare under klargøring,

21114014

kogning og påfyldning af spandevare samt tapning af glasvare,
herunder procedure for råvarevurdering og adskillelse af
forskellige vare i klargøring og produktion, faciliteter til
2

hygiejnisk håndvask ved indgang til tappehal, procedure til
sikring mod fremmedlegemer i færdigvare, herunder krav til

1

ansatte og andre med adgang til produktionsområdet, krav

1

vedr. sygdoms oplysninger inden indgang til produktion,

1

håndtering af allergener, skriftlig instruks angående
tilbagetrækning, dokumentation for afvige rapport på en

1

modtaget tilbagetrukket råvare (citron syre) efter kontakt fra

1

sælger, opfølgning på kundeklager i form af fejlsøgning.
Følgende er konstateret: Der er neddryp af kondens fra rør i
loftet i kedel hal og der er delvis blottet isoleringsmateriale på
rør i loftet i kedel hal, hvorved der er risiko for kontaminering af
fødevarerne, der er foretaget delvis afskærmning mod
fødevarerne, men afskærmning er ikke helt effektiv.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om muligheder for beskyttelse af fødevare
under produktion, og midlertidig forebyggende
foranstaltninger til reparationer fortaget. Virksomheden
oplyser det er under udbedring, kondens skyldes manglende
isolering af rør i loftet.
Følgende er konstateret: der var efter ca. 3 minutter flow ikke
varmt vand i håndvask i glastappehal. Der er adgang til anden
håndvask nærved, hvorfor forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse.

X

X

Vejledt generelt om krav til faciliteter til hygiejnisk håndvask.
Drøftet krav til temperatur.
Virksomheden oplyser der er igangsat kontrol af vand flow, og
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det snarest afklares om der er blanding af koldt og varmt vand forsyning i tilførselslinjer.
Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum
eller sundhedsfarlige.
Følgende er konstateret: pektinpiskers maskindel (som er placeret direkte over åbne kar ved brug, og som
oplyses at have været i brug idag, og der er pektin dryp under) fremstår med afskalninger og rust lignende hård
flager, der let brækker af. Der er desuden i juni 2019 modtaget en kundeklage over fremmedlegeme i
spandmarmelade- æblefyld som antages at stamme fra maskine og er noteret som sådan i kundeklage skema.
Der er ikke foretaget korrigerede handling til forebyggelse mod kontaminering af fødevarerne indtil maskinen
kan vedligeholdes.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: den er sat på vedligeholdelsesplan og den burde være rengjort.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
udleveret og vedhæftet blanket.
Følgende er konstateret: enkelt spande/låg som anvendes direkte til fødevare var ikke beskyttet mod drys om fra
ovenstående paller
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, langt det meste
emballage var vel tildækket.
Vejledt konkret om løsningsmuligheder til sikring mod kontaminering af emballage.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: overflade på drageringsmaskiner,
borde i klargørings område.
Kontrolleret: vedligeholdelse af overdel af pektin pisker i klargøringsområde, isolering af rør i kogehal
Følgende er konstateret: der belægninger og defekt overflade med løstsiddende flager på pektin piskers motor
og blottet isoleringsmateriale på rør i kogehal
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Der er planlagt
udbedring af begge forhold i ferie periode.
Vejledt konkret om forbyggende foranstaltninger til udbedring er fortaget.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse,
punkterne: leverandør vurdering, klargøring, optøning, kogning, tapning for glasvare, HACCP-plan kogning
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glasvare, dokumentation af CCP 1: glas varmebehandling (pasteurisering), CCP 2 fremmedlegemer - metal
detektor for produkt d. 8 juli 2019. Risikoanalyse af risici allergener, herunder dokumentation i form af
leverandør specifikation vedr. indhold af sulfit i råvare, vurdering af om dette er i niveau der bør deklareres i
færdigvaren, samt analyse af april 2018 af at niveau er under allergen mærkningsgrænsen for æbleternholdig
færdigvare.
Kontrolleret risikovurdering af punktet transport. Følgende er konstateret: det er ikke risikovurderet, der
bestilles eksterne transportører, men sikres ikke at de er registreret som transportør af fødevare hos FVST.
Forholdet vurderes som bagatelagtig overtrædelsen ved dette tilsyn, konkret vejledt om muligheder for kontrol
af registrering ved. f. eks. opslag på www.findsmiley.dk
Kontrolleret risikoanalyse for kogning, tapning af spandvare. Følgende er konstateret: disse er ikke særskilt
risikoanalyseret, men der kan redegøres for procedure, herunder kontrol af og dokumentation af
fyldetemperatur, hvorfor forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Kontrolleret: markedsførsel med henvisning til elitesmiley.
Følgende er konstateret: det fremgår i tekst på hjemmesiden, at virksomheden har elite status, dette er ikke
korrekt. Der forligger dog 4 kontrolrapporter fraregnet denne uden anmærkninger
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden oplyser det straks rettes.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter: frugt tilberedning (abrikos holdig) med indhold af
Sulfit for mærkning af allergene ingredienser.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Aktiviteter er i overensstemmelse med det hos FVST registrerede.
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