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Kontrolrapporten ændret den 17. juni 2020 efter vurdering af
produktet choko kugler.
Sintrupvej 30 - 32

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

8220 Brabrand

uden anmærkninger: Opbevaring af fødevarer lageret.

27518702

Endvidere kontrolleret håndtering af krydderier under pakning.
OK.
Det indskærpes, at fødevarer i alle led skal beskyttes mod
2

kontaminering, der kan gøre dem uegnede til konsum.

1

Følgende er konstateret: Dørene indtil toiletterne i
vaskerummet i produktionen stod åbne på tilsynstidspunktet.

2

På samme tid var en medarbejder ved at åbne kasser og
håndteret åbne fødevarer i vaskerummet. Dørerne blev holdt
åbne af en skrældespand og en højtryksrenser.

2

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er en fejl at
rengøringspersonalet ikke har fået lukket dørerne. Det bliver
præciseret, så det ikke gentager sig.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Billededokumentation taget.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i kølerummet,
frostrummet og produktionslokalet. OK. Kontrolleret
virksomhedens producedurer for rengøring under pallerne i
lokalerne. OK.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret tilgængelighed af
virksomhedens risikoanalyse.
Det indskærpes, at virksomhedens risikoanalyse til enhver tid
skal kunne fremvises på Fødevarestyrelsens anmodning.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise
risikoanalysen for opbevaring af fødevare i salgsafdelingen
(engros supermarkedet) herunder opbevaring på køl frost. Den
er var ikke tilgængelig efter opdatering risikoanalysen.

X

X

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får
risikoanalysen opdateret igen, så den er dækkende for
opbevaring også.
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Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Viksomhedens hjemmesiden er under uarbejdelse. Vejledt generelt om
reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret følgende produkter: Mærkning af allergene ingredienser på Dankek
Lokmalik (gulerodsmuffins), kiks med skumfiduser og sukker, Durum-Tortillas, Clip sesam sticks og Köfte Harci
(krydderi). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dansk mærkning.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke sikret at de danske mærkningsoplysninger på Sprængt oksekød
og gulerodskage (Lokmalik med gulerødder) kunne videreføres til deres kunder. På følgende produkter står enkle
ord på danske /svenske ingredienslisten på et andet sporg som ikke er tilsvarende dansk: Tukas ketchup,
Straberry Banana Jelly, Tavuk Harci (krydderi) og Falafel krydderi. Der står på Falafel krydderi onion i stedet for
løg og på Tavuk Harci (krydderi) står der breadcrumbs - resten er dansk.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden er vejledt om reglerne for dansk mærkning og om, at Fødevarestyrelsen, som en midlertidig
foranstaltning, accepterer, at færdigpakkede fødevarer markedsføres til den endelige forbruger uden mærkning
på dansk. Dette er forudsat, at virksomheden på forespørgsel kan oplyse mundtligt om allergene ingredienser i
fødevaren, og der i øvrigt ikke er fødevaresikkerhedsmæssige risici ved den manglende danske mærkning.
På grund af COVID-19 sanktioneres der midlertidigt ikke for overtrædelser af reglen om dansk mærkning.
Kontrolleret følgende produkter i forhold mærkningsoplysninger på danske eller tilsvarende sprog: Majsmel fra
Favero, Helva fra Metin, ristede og saltede solsikkekerner fra CosaMayor, Harissa Krydret Sauce og Harissa stærk
sauce
Kontrolleret allergenmækning. OK. Følgende er konstateret: I den danske ingrediensliste på produktet ûlker
Albeni choko kugler fremgår det at produktet indeholder følgende allergener; hvedgluten, æg, soja og sulfit.
Sulfit fremgår ikke af den engelske ingrediensliste.
Mærkningsoplysningerne er vurderet af Fødevarestyrelsen efter tilsynet den 17.juni 2020 og vurderet, at det
ikke er farligt. Varerne skal ikke trækkes tilbage.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi fjerner varerne fra hylderne og stiller krav til leverandøren
fremadrettet.
Vejledt generelt om allergenmærkning.
Billededokumention taget.
Kontrolleret mærkning med holdbarhedsoplysninger.
Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer ikke må markedsføres efter sidste anvendelsesdato.
Følgende er konstateret: Virskomheden har 2 bøtter med Tzatziki hvor sidste anvendelsesdato er den 11.5.2020,
som er udbudt til salg i kølerummet. Endvidere har virksomheden samlet 21 bøtter med Köy Kaymagi
(sterileseret fløde) på en palle med en holdbarhedsdato E:04/05/2020, da der er synlig skimmelvækst på
produkterne. Pallen står imellem andre fødevarer som er udbudt til salg i engrossupermarkedet, og produktet er
ikke afmærket, at det ikke er udbudt til salg.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi ændre procedurer, så der er tydelig skiltning, når varerne ikke
længere er udbudt til salg.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/ fremsendte retssikkerhedsblanket.
Billededokumentation taget
Kontrolleret sporbarhed 1.led tilbage og 1.led frem på følgende fødevarer: ülker Albeni choko kugle. Ingen
anmærkninger.
Emballage m.v.: Vejledt generelt om krav om dokumentation for fødevarekontaktmaterialer. Virksomheden er
ved at opsætte en ny maskine i produktionen.
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