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Kontrolrapporten er ændret den 15. december 2020
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Skårupørevej 22

uden anmærkninger: Håndtering af råvaren inden i

5881 Skårup Fyn

virksomheden, med adskillelse mellem forskellige produktion.

38549111

Ingen anmærkninger
Stikprøvevist gennemgået mundtlige krav til råvaren.
Virksomheden har krav om at frugten er håndplukket, således
1

at der ikke er stød eller nedfaldsfrugt. Ingen anmærkninger

1

Gennemgået virksomhedens viden om at deres vand er af

1

drikkevandskvalitet. Ingen anmærkninger

1

Vejledt konkret om en mulig løsningsmulighed for eventuelt

1

sammenarbejde med vandværket om udtagning af vandprøver
i virksomheden, for kontrol med vandkvaliteten inden i

2

virksomheden.

1

Gennemgået mundtligt at virksomheden ikke har allergener og

2

stikprøvevist kontrolleret at der ikke er allergene produkter
med stikprøvevist gennemgang af krydderiblandinger. Ingen

1

anmærkninger
Gennemgået mundtligt procedurer for affaldshåndtering. Der
er meget få affaldsprodukter i virksomheden, det være sig plast
og pap, der opbevares sikkert og skadedyrsfrit indtil det
transporteres til genbrugspladsen. Ingen anmærkninger
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Arbejdsgange
for rengøring af følgende lokaler/udstyr: gennemgang
mundtligt af rengøring af slange til overførsel af
æbleråvaremost til destilationsapperatet, med rengøring af
slangen inden opstart. Kontrolleret at slangen indvendigt.
Følgende er konstateret: slangen fremstår med belægninger og
enkelte æblekerne flager i mundstykket og nede i slangen
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for, at alle redskaber, udstyr og

X

tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, skal holdes
ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret virksomhedens
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indretning i forhold til flow fra råvare til færdigvare og mindskning af muligheder for krydssmitte under
produktion, det er aftalt med virksomheden at de fremadrettet kværner frugt inde i produktionen og at de ellers
vil modtage råvarerne kværnet og i palletanke. Ingen anmærkninger
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: gæringsrummet og
destilationsrummet.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevist kontrolleret virksomhedens risikoanalyse med en overordnet
gennemgang.
Følgende er konstateret: virksomhedens risikoanalyse er gennemgået ved en revision og der er udarbejdet
enkelte punkter. Virksomheden mangler at fastsætte sit flow og udpege kritiske punkter som eksempelvis
råvaren krydderier, krydderier er vurderet under forekomst at giftige stoffer, men der er er ikke vurderet på
råvaren, eksempelvis kontrol med leverandør og eller kumarin i kanel. Der er ikke vurderet på alle procestrin i
produktionen, som eksempelvis overførsel fra palletank til destillationsapparat
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for, krav om haccapbaseret risikoanalyse baseret på virksomhedens aktiviteter.
Vejledt konkret om løsningsmuligheden for brug af ekstern konsulent til udarbejdelse af risikoanalyse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: virksomhedens link på hjemmesiden
Følgende er konstateret: Linket virker ikke - det fører til en blank side på www.findsmiley.dk
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for at linke til de sidste 4 kontrolrapporter
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret at færdigpakkede fødevarer er mærket med følgende
obligatoriske oplysninger og er læsbare: producentoplysning, varebetegnelse, mængdeangivelse, alkoholindhold
og nettovægt. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: most til lønsproduktion
Virksomheden har ikke sporbarhedsdokumenter på råvaren, men modtager følgeseddel under tilsynet.
Overtrædelsen betragtes derfor som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om, at sporbarhedsdokumentation skal være tilgængelig på tidspunktet for levering af varerne.
Skriftlig indskærpelse fremsendt.
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Det er konstateret at virksomheden på sin hjemmeside/webshop bekriver at deres "Pomó" er " den sydfynske
udgave af den franske apeterif "pommeau de Normandie" samt at virksomheden har navngivet et produkt
"sydfynsk Kalva" og der henvises til "artsfællesskab med den franske Calvados"
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi får rettet op på hjemmesiden. Vi tror ikke det virker at klage,
men vi ved at vi kan.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Vejledt om EU-kvalitetsordningerne for beskyttede betegnelser (BOB/BGB/GTS) som har til formål at sikre
beskyttelsen af deres navne mod bl.a. misbrug, antydning og efterligning og hjælpe forbrugerne ved at give dem
oplysninger om produkternes specifikke karakter:
BOB omfatter landbrugsprodukter og fødevarer, der er fremstillet, forarbejdet og tilberedt i et bestemt
geografisk område ved hjælp af anerkendt knowhow.
BGB omfatter landbrugsprodukter og fødevarer, der er tæt knyttet til det geografiske område. Mindst én af
faserne i produktionen, forarbejdningen eller tilberedningen skal finde sted inden for det geografiske område.
GTS fremhæver den traditionelle karakter, enten med hensyn til råvarer, sammensætning eller
produktionsmetode.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens følgesedler for modtagekontrol af økologiske
fødevarer: Æbler. herunder Ingen anmærkninger.
Vejledt generelt om kontrollen af følgedokumenter og og registreringen af kontrollen skal udføres og gemmes.
Kontrolleret regnskabet for økologiske fødevarer.
Det indskærpes, at reglerne om regnskab for økologiske fødevarer, herunder de i økologirapporten fastlagte
vilkår, skal overholdes.
Følgende er konstateret: virksomheden har ikke kunnet opstille et råvarebalanceregnskab,
færdigvarebalanceregnskab og input/output balanceregnskab, på baggrund af deres data. der er fremadrettet
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blevet oprettet produktionssedler og der har på tilsynet være en grundig gennemgang af kravene om regnskab
og gennemgang af de enkelte balanceregnskaber ved vejledning ud fra Fødevarestyrelsens eksempler på
opstilling af økologiregnskab.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det er svært at forstå ud fra det system vi bruger
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af økologiske fødevare. Ingen anmærkninger.
Stikprøvevist kontrolleret mærkning: EU-logoet/ kodenummer/ geografisk oprindelse på økologiske fødevarer.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden.
Det indskærpes at kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden skal overholdes.
Følgende er konstateret: virksomheden lader ikke økologiske produkter der sendes til engroskunde, følges med
en følgeseddel.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi rettet op på
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Tilsætningsstoffer m.v.: Gennemgået mundtligt at der ikke bruges tilsætningsstoffer, tekniske hjælpestoffer,
aromaer, enzymer eller kulturer. Der er ved stikprøvevist kontrol i virksomheden ikke set nogen af ovenstående
stoffer. Ingen anmærkninger
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