BAR´ DJUS IVS
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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Kontrolleret at personale i produktion har
Rundageren 4, -1

håndvask opsat til hygiejnisk vask af hænder.

2640 Hedehusene

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

37462721

anmærkninger: vedligeholdelse af gulve, bordplader i
produktion.
1

Kontrolleret: vedligeholdelse af gulve på lager.
Følgende er konstateret: overflader er knækkede ved

1

indgangen til produktionen. Virksomheden oplyser at der er

2

tilkaldt håndværkere.

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

2

Vejledt generelt om kravet til gulvoverflader.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er konstateret:

1

vedligehold og dermed risko for forureninger fra
inventar/lokaler er ikke udpeget som en risiko. Virksomheden
tilføjer risko.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om risikoen for fremmedlegemer fra
produktionsudstyr/inventar.
Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig
risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har produktion af juice,
som bør være indplaceret i kategorier i forhold til
mikrobiologiske kriterier, herunder listeria, salmonella og E.
coli.
Virksomhedens produkt er højst sandsynlig stabiliseret
(kategori 1.3), men det fremgår ikke i risikoanalysen om det er
pH eller holdbarhedsdato der gør produktet stabilt. Og

X

X

procestrinet produktion af upasteuriseret juice, har ikke nævnt
de pågældende risici og hvad der skal styres og hvordan det
styres
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: De arbejder på at forbedrer deres risikoanalyse og de skal snart
have taget prøver igen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Vejledt generelt om regler for risikoanalyse og egenkontrol. Konkret vejledt om parametre som kan styre
mikrobiologiske kriterier, fx. pH.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning med ingredienser.
Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer i en ingrediensliste skal være mærket med oplysning om samtlige
ingredienser, som indgår i fødevaren på fremstillingstidspunktet.
Følgende er konstateret: Appelsin/gulerodsjuice er ikke angivet med ingredienser. Varen er desuden ikke
quid-mærket (appelsein er afbilledet på emballagen).
Virksomheden havde følgende bemærkninger: etiketten ændres.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontolleret angivelse af holdbarhed på frosset juice. Følgende er konstateret: varen er angivet med
holdbarhedsangivelsen "sidste anvendelses dato". Varen skal angives med "bedst før".
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret: Økologiske varer modtaget d.d. er ikke kontrolleret jf.
økologi reglerne. bl.a. var der ikke medfølgende følgeseddel ved modtagelsen.
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Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om krav til skriftlig modtagekontrol af økologiske fødevarer.
Følgende er kontrolleret uden om anmærkninger: Kontrolleret at virksomheden har afsluttet regnskab for 2.
kvartal. Drøftet hvordan mængden af saft per kilo kontrolleres, så det sikres at udbyttet indgår i regnskabet på et
korrekt grundlag.
Kontrolleret at økologiske varer er beskrevet med økologisk status på indgående faktura og på udgående faktura
og kontrolleret stikprøvevis at en leverandør er underlagt økologikontrol.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: krydskontrol gennemført (øko limesaft).
Kontrolleret procedure for adskillelse under produktion og opbevaring, herunder at opbevarede færdigvarer
markeres med økologisk.
Kontrolleret at to varer er mærket korrekt med EU-logo.
Vejledt om korrekt angvelse af oprindelse på varer der fx. altid kommer fra landen uden for EU. Disse varer skal
mærkes "Ikke EU".
Kontrolleret at virksomheden har beksrevet procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer.
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