APPETIT-LEVNEDSMIDLER A/S

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes, at
fødevarer i alle led skal beskyttes mod kontaminering, der kan
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gøre dem uegnede til konsum eller sundhedsfarlige. Følgende
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er konstateret: mugplamager på tanke med olie. medarbejdere
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forsøger at skylle mugplager af tankene med vand ind mod
transportbånd, hvorpå der står 3 uemballerede spande/bøtter
med hvidløg. Ved siden tankene står endvidere et kar med
2

uemballere hvidløg klar til udportionering.
4 gulvriste er kontateret med belægning af orange

1

materiale/farve, endvidere er 3 af gulvristene belagt med tyk,

1

gråfarvet snavset belægning og andet snavs.

1

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi bliver noget
nervøse når fødevarekontrollen kommer 2 mand.

1

Virksomheden oplyste, at der ikke måtte tages

1

fotodokumentation af forholdene.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Virksomheden oplyser, at den vil
udskifte håndvaske i hvidløgsproduktion og lokale hvor
gulvelevator forefindes. De oplyser at rør, der er omviklet med
rød tape, bliver erstattet med udsugning. OK. Vejledt om at
udarbejde en vedligeholdelsesplan med frister for
færdiggørelse.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse pesticider for import af fødevarer fra 3. land.
Følgende er konstateret: Virksomheden mangler at udarbejde
en risikoanalyse for pesticider. Forholdet vurderes som en
bagatelagtig forhold, da virksomheden har skriftlige procedurer
på at hvidløg fra 3. land skal være underkastet analyse for
pesticider.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

X

X

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret:
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5 timer
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sporbarhed på fødevarer i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel. Følgende fødevarer er
kontrolleret: Hvidløg fra Kina. Virksomheden havde mærket med 1910 og 1911 ved spande fra de leverancer,
men ved gennemgang af sporbarhedsdokumentationen, havde de derimod følgende sporbarhedsmærkning:
1900 og 1901. Forholdet vurderes ved dette tilsyn som en bagatelagtig overtrædelse, da der kun havde været de
to leverancer i år.
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 import af af fødevarer og
indførsel af fødevarer.
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