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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for adskillelse mellem to produktioner på samme
Kastebovej 9

tidspunkt, hvor den ene produktion er af ikke EU oprindelse og
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den anden er af EU oprindelse, i forhold til kundekrav om

47549116

oprindelse. Produkterne er tydeligt mærket op under
opbevaring med deres oprindelse, både som råvare og
færdigvare. Ingen anmærkninger
1

Gennemgået og kontrolleret virksomhedens kontrol med
råvare, med fokus på leverandørkrav og samarbejde med

2

leverandøren om forbedringer i eksempelvis indpakning samt

1

forskelige sorterings procedurer i virksomheden. Ingen
anmærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til

1

bekæmpelse af skadegørere udvendigt omkring

1

produktionsbygningen og indvendigt og udvendigt i den grønne
lagerbygning. Der findes råvare i tønder, frysere med fødevare
og emballage i lageren
Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger

1

til bekæmpelse af skadegørere.

1

Følgende er konstateret den grønne lagerhal ses med 3 mindre
huller i taget og en fuglerede på loftsbjælkerne, der ses
tydelige åbninger omkring dør i den store del af lagerhallen.
Der kommer en kat ind gennem hul i væggen under tilsynet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger Vi har haft en
virksomhed ude der skulle skadedyrssikre lageret og den
eksterne virksomhed, har sagt at lageret skulle være
skadedyrssikret. Vi vasker tønderne inden vi tager dem ind i
produktionen.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret virksomhedens dokumentation for kalibrering af

X

vægt i produktionen. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse med fokus på
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2 timer 25 min.
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Krydssmitte med allergener fra forskellige produktioner og risikovurdering på utilsigtet krydssmitte med
allergener, samt leverandørkrav og råvarevurdering.
Gennemgået mundtligt virksomhedens procedurer ved reklamationer, ved gennemgang af den sidste
reklamation, på snor i produkt, med gennemgang af virksomhedens fejlfinding og gennemgang af hvordan de
har rettet problematikken, så sandsynligheden for samme reklamation, ikke sker i fremtiden. Ingen
anmærkninger
Mærkning og information: Følgende er stikprøvevist kontrolleret uden anmærkninger: færdigpakkede fødevarer
er mærket med følgende obligatoriske oplysninger og er læsbare: producentoplysning, varebetegnelse,
ingrediensliste efter faldende vægt (allergener og tilsætningsstoffer), mængdeangivelse, nettovægt,
holdbarhedsangivelse, særlige opbevarings - og anvendelsesforskrifter samt næringsdeklaration.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: peberrod Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at virksomheden ikke vildleder med sætningen "Fra Carlsen's på Fyn". Ingen anmærkninger
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens CVR nummer stemmer overens med det der er registreret
ved Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger
Kemiske forureninger: Stikprøvevist kontrolleret virksomhedens analyser på kontrol med pesticider i peberrod.
Ingen anmærkninger
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overensstemmelseserklæring på plastikbøtter,
med henvisning til gældende lovgivning, totaltmigration, specifik migration, dual use additiver, samt eventuelle
begrænsninger i brugen.
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