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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Procedure for

Fruit Production A/S

tilbagetrækning kontrolleret, ingen bemærkninger.
Rynkebyvej 243

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden

5350 Rynkeby

importere ikke fødevare omfattet af mikrobiologiske kriterier

38300288

og benytter ikke eksterne lagre til opbevaring af importerede
fødevarer og emballage.
Kontrolleret procedure for reklamationsbehandling herunder
1

beslutning om varen kan forarbejdes og sælges eller om den

1

skal kasseres, eks på faktuel reklamation med kassation
kontrolleret, ingen bemærkninger

1

Procedure til sikring mod forhøjet PAH, akrylamid i
produkterne, der foretaget kvalitetskontrol af hver produktion
ved opstart, midt vejs og ved slut på produktionen en evt.

1

brankning i pasteuren vil vise sig ved denne kvalitets kontrol,

1

ingen bemærkninger

1

Kontrolleret virksomhednes procedure til sikring mod fremmed
legmer i færdigvareren, herunder gennemlysning, filtre , sigter
og metaldetektor, ingen bemærkninger

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret procedure for cip rengøring,

1

herunder tid, temperatur samt pH måling af skyldevand ved
afslutning, ingen bemærkninger
Kontrolleret procedure for rengøring af genbrugsemballage
tromler, som gøres manuelt, der er inder poser i alle tromler
inden påfyldning af produkt, ingen bemærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for
importaktiviteter er dækkende på følgende områder
leverandør aftaler, audit og løbende dokumentation for
overholdelse af gældende EU regler
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
risikoanalyse for patogene der kan vokse i miljøer med lav pH,
herunder Salmonella, , E. coli, Staphylococcus aureus, Listeria

X

monocytogenes, yersinia, norovirus, bacilus cereus,
clostridium, gær, skimmel og fremmedlegemer
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
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fødevarer: Stikprøvevis på en flavour og en færdigvarer via tracability test. Ingen anmærkninger.
Generel vejledning givet om reglerne for brug af ernærings- og sundhedsanprisninger
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer og
emballage. Virksomheden oplyser at der pt. ikke indføres kosttilskud fra andre lande.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer , 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 hyldeblomst og shots samt kontrol af, at de
fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer hyldeblomst, herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer hyldeblomster. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for overensstemmelse med registreringer og dokumenter. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for overholdelse af GMO-forbuddet på ikke-økologiske ingredienser samt
hjælpestoffer, ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter for følgende fødevarer: SCOOP solbær, hyldeblomst og hindbær.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for overholdelse af EU-grænseværdier for
pesticidrester i fødevarer ved import, Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring(er) på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren samt egen migrations test. Følgende fødevarekontaktmateriale(r) er
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kontrolleret Glas flaske 60 ml flint shot flaske.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: sporbarhed af fødevarekontaktmateriale 60 ml glas flaske fra
Kina.
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