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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontroleret
uden anmærkninger:
Skærtoft 4

Hygiejne under produktion

6440 Augustenborg

Personlig hygiejne, herunder anvendelse af egnet

37588350

arbejdsbeklædning.
Hygiejne under indpakning og emballering.
Prodedurer for sikring imod krydskontaminering med
1

allergener.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrollere uden
anmærkniner:

1

Renholdelse af produktionslokale, og lagerfaciliteter til

1

færdigvarer, ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret revision af

2

risikoanalyse og egenkontrolprogram, ingen anmærkninger
Kontrolleret procedurer for verifikation af modtagekontrol og
metaldetektion, samt prøveplan for udtagelse af prøver til
analyse for mycotoksiner, ingen anmærkninger.
Vejledt omkring procedurer for validering af procedurer i
forbindelse med modtagekontrol.

2

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret anvendelse af
ernærings og/eller sundhedsanprisninger på forskellige
produkter på virksomhedens hjemmeside: www.skaertoft.dk
Det indskærpes, at virksomhedens markedsføring skal følge
lovgivningen vedrørende sundhedsanprininger.
Følgende er konstateret: Virksomheden anvender i forbindelse
med markedsføring af Hvedemel fuldkorn Ø anprisningen: Husk
at skaldele og kim bidrager til ekstra sund og velsmag i det

X

X

færdige bagværk.
I forbindelse med markedsføring af Byggryn valsede 500g
anvendes følgende anprisning "Byg har et særligt højt indhold
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af kostfibre som har kolesterolsænkende effekt.
I forbindelse med markedsføring af Ruggryn valsede linker virksomheden med ordene "mange andre gode
egenskaber" videre til en hjemmeside der bærer overskriften " Rugbrød som våben imod prostatakræft.
I forbindelse med anprisning af Manitoba hvedemel finssigtet anprises "sunde kim" og følgende formulering "Vil
du have det bedst ud af dit stenformalede mel, lader du dejen langtidshæve. Det øger fordøjeligheden af brødet
samt bidrager til ekstra sundhed og velsmag. Anprisningerne vurderes om værende en overskridelse af
bestemmelserne for sundhedsanprisninger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kan godt se problematikken og gennemgå vores
markedsføring.
Der er lavet screenshots fra hjemmeside.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleveret/fremsendt retssikkerhedsblanket.
Vejledt om regler vedr. superlativer, som feks. ekstra eller særligt.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens anvendelse af følgende ernæringsanprisninger:
I forbindelse med basisigrød - rød helved, 500 g anprises produktet med: uden tilsat salt og sukker. OK. Følgende
er konstateret: Virksomheden har ikke tilføjet tekst: Med et naturligt indhold af sukker. Forholdet vurderes
under foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om anprisningsregler,
herunder henvist til bilag i anprisningsforordningen og anprisningsvejledningen.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret anvendelse af fødevarekontaktmaterialer:
Indskærpelse overvejes.
Følgende er konstateres virksomheden foretager varmebehandling af glas indeholdende maltsirup og lukket
med plastlåg. Produktet opvarmes til 72 grader. Virksomheden kan på tilsynet fremvise
overensstemmelseserklæring for plastlåg der viser at disse er egenede til varer op til 60 grader. Virksomheden
har ved kontakt til leverandør fået oplyst at der findes en migrationstest udført ved 220 grader, virksomheden
gives en frist på 3 hverdage til at indsende denne til fødevarstyrelsen hvorefter indskærpelsen bortfalder.
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