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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

A/S

uden anmærkninger:Opbevaring af smør i froscontainer,
Hagensvej 18

tilvirkning af krydderier til de enkelte småkagetyper i

9530 Støvring

krydderirum, mundtlig procedure for knusning af sukker,

18066602

håndhygiejne i produktion/pakkeri, vægtkontrol af småkager
efter afbagning samt efter påfyldning af dåse samt kalibrering
af vægte.
1

Vejledt virksomheden generelt om produktionsflow samt

2

temperatur i opvaskemaskine/afskyllingstemperatur for

2

desinfektion.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lokaler.

1
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal
2

holdes rene.

1
Følgende er konstateret: Stikkontakter i produktionslokale og
lager er generelt snavset med sort belægninger, væg over
rørmaskiner i produktionslokale fremstår med favet
1

belægninger/støv samt spindelvæv på rørsystemer over

2

rørmaskiner, væg ved afvejning har sort belægning og linje 1,
som ikke anvendes mere, fremstår støvet med spindelvæv og
belægninger af produktrester. Ved indgang til
produktionslokale er der på væg mørke løbe rander fra spild fra
utæthed.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi øger
frekvensen for rengøring.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.

X

X

Vejledt virksomheden generelt i at der er tilstrækkelig
adskillelse mellem produktionsudstyr der anvendes og
prosuktionsudstyr som opbevares.
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Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lokaler.
Det indskærpes, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand.
Følgende er konstateret: Generelt fremstår gulv i virksomheden med huller og revner bla. foran indgang til
kølerum, ved siden af frostcontainer samt i opvaskeområde herunder også manglende fuger, vægge i produktion
ved bl.a. rørmaskiner og åbne plastkar, fremstår med afskalling og der er 2 huller over bageovn, hvor isolering er
synlig.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det bliver taget op og der bliver udarbejdet handleplaner.
Indskærpelsen medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
importaktiviteter er dækkende på følgende: Import af råvarer fra 3. lande herunder risicien pesticider.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for metaldetektor og æggestrygelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Det indskærpes, at fødevareinformation ikke må være af en sådan art, at den
vildleder ved at give indtryk af, at den pågældende fødevare har særlige egenskaber, når navnlig ved specifikt at
fremhæve forekomsten eller fraværet af visse ingredienser.
Følgende er konstateret: Virksomheden skriver på hjemmesiden at deres kagedåser indeholder bl.a.
vanillekranse og dermed giver det indtryk af at småkagen indeholder vanilje eller en naturlig aroma. Produktet
er fremstillet med den kemiske fremstillet aroma vanillin.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi rettet.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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
fødevarekontaktmateriale.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden har ingen produktion af økologiske småkager.
Kemiske forureninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for overholdelse af EU-grænseværdier for
pesticidrester i fødevarer ved import af sukker fra Vietnam. Ingen anmærkninger. Virksomheden har
leverarndøre aftale hvor der stille krav om overholder at EU- lovgivningen. Endvidere får de analyseattest /
dokumenation for at råvarerne er uden pesticider.
Årlig udtager virksomheden småkager til kontrol for pesticider. Kontrolleret sidste analyserapport for pesticider
på småkager. OK.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Analyser/baggrundsdokumentation for
metalkagedåser fra Kina.
Kontrolleret overensstemmelseserklæringer for fødevarekontaktmaterialer.
Det indskærpes, at virksomheden skal sikre, at fødevarekontaktmaterialer ledsages af en
overensstemmelseserklæring.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ved tilsynet ikke fremvise en overensstemmelseserklæring på
kagestacker. Virksomheden kunne fremvise at maskinen overholdte maskinediraktivet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får fremskaffet de rette dokumenter.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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