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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejne under
opbevaring af fødevare, råvare, færdigvare og emballage i
Svendborgvej 399

produktionen, emballagelager og færdivarelagerlageret. Ingen

5600 Faaborg

anmærkninger

41310065

Kontrolleret virksomehdens affaldshåndtering i virksomheden.
Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret den ovenliggende rengøring i
1

produktionslokalerne, emballagelager og lager. ingen

1

anmærkninger

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret virksomhedens

1

indretning, med fokus på flow fra råvare til færdigvare, med
sikring mod krydssmitte og sikring af fødevaresikkerheden.
Ingen anmærkninger

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens overordnet risikoanalyse med
fokus på punkerne "uønsket allergener" og "norovirus".
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret:
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, på følgende
produkter: Julemarcipanhjerter, The Steadfast Tinsoldier,
Karamel & havsalt chokolade og nye prøver på mærkning til
barer med "Maqi and Almond"
Følgende er konstateret: Julemarcipanhjerterne er pakket i
folie og mærkningen er ikke læsbar da flere af linjerne ikke er
printet korrekt på folien - virksomheden oplyser, den ikke
sælger disse hjerter mere, de er pakket i folie for ikke at miste
farven, så der eventuelt kan tages billeder af dem.
Prøvemærkningen på barer der overvejes at laves med "Maqi

X

and Almond" har ikke mængdeangivelse for Maqi og Mandler
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
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Vejledt generelt om regler for at færdigpakkede fødevarer skal være mærket med oplysning om mængden af en
ingrediens eller en kategori af ingredienser, hvis den eller de indgår i varebetegnelsen.
Vejledt konkret om løsningsmuligheden for at læse om QUID (quantitative ingredient declarations) mærkning i
mærkningsvejledningen af maj 2018, der kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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