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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Virksomheden er den 31. januar 2020 orienteret om, at
Blomstervej 8

anmærkninger til virksomheder medfører to gebyrbelagte

8381 Tilst

opfølgende kontrolbesøg.

13473498

Fødevarestyrelsen har derfor gennemføre et ekstra
kontrolbesøg i virksomheden d.d., selvom der på dette
kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.
1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået

1

virksomhedens procedurer for modtagelse af

1

forbrugehenvendelser. OK. Virksomheden har ikke modtaget

1

andre henvendelser på Dry Roasted Peanuts in shell (Earth
Control).
Følgende er konstateret: Ved ombygning af lager er der risiko

1

for kontaminering af støv fra byggeplads på færdig emballerede
fødevare, da der var hul i støvmur mellem lokalerne.

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret håndering ved ristning af nødder. OK.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
Pakkeriet.
Følgende er konstateret: Loftet over vægten i lokale 9 fremstår
med mørke belægninger.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Pakkeriet. Ingen anmærkninger. Mundtlig kontrolleret
virksomhedens procedurer for vedligeholdelse af gulv i
pakkeriet. OK. Virksomheden har bestilt håndværkere i uge 29.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse risteriet herunder
kemisk forurening.

X
X

Mærkning og information: Kontrolleret obligatoriske
mærkningsoplysninger herunder nettovægt, holdbarhed,
ansvarlig virksomhed, ingrediensliste på Dry Roasted Peanuts in
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Shell.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (tørret mango), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer herunder kontrol af periodevise balanceopgørelser /
sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter (figner, rosiner, cashaw nødder og goji bær) /
kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (figner, rosiner, cashaw
nødder og goji bær), herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen
anmærkninger.
Udtaget kopi af dokumentation for køb af goji bær til krydskontrol].
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer (figner og cashew nødder). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af nødder og tørret frugt i pakkeriet og på lageret. OK. I produktionsplanlægningen planlægges
derstor rengøring før økologi produktion. Kontrolleret dokumention for udførelsen af stor rengøring før pakning
af økologi.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer) på
følgende økologiske fødevarer: dadler og græskar kerner. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for overholdelse af GMO-forbuddet. OK. Virksomheden accepterer ikke GMO
produkter.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer (modtagelse, import, krav til leverandør,
produktionsplanlægning herunder adskillelse i produktionen og økologiregnskab) er dækkende for
virksomhedens aktiviteter, herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen
anmærkninger.
Konkret vejledt om præcisering af virksomhedens skriftlige procedurer på følgende områder: opbevaring på
lageret og ristning af økologiske fødevarer samt enkle opdateringer i afsnittet om økologisk regnskab.
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Anmodet om fremsendelse af økologiegenkontrol, så økologirapporten kan opdateres. Den nuværende
økologirapport er fra 2006.
Følgende er konstateret: På økologiske græskar kerner fremgår de at de har oprindelse både i EU og ikke
EU-langbrug. Ved kontrol af råvarespecifikationer fremgår det at oprindelsen er Kina.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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