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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Selleberg Specialiteter

uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation for

Kertemindevejen 23

overholdelse af følgende mikrobiologiske kriterier på spiseklare

5290 Marslev

produkter, sennep, herunder pH og vandaktivitet, ved ekstern

37158070

analyse.
Kontrolleret procedure for hygiejniske transport, ingen
bemærkninger
1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Daglig og periodiske renholdelse af følgende

1

lokaler/udstyr:Produktionslokale og inventar.

1

Renholdelse af afløbsgrav og afløb kontrolleret, ingen
bemærkninger
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler:

1

Produktionslokal og lagre. Kontrolleret dokumentation for

1

forbyggende kontrol fra eksternt bekæmpelse firma.

1

Kontrolleret procedure for kalibring af pH meter og
termometre, ingen bemærkninger
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhednes haccp
plan, virksomheden har ikke udpeget nogen ccp'er og har
derfor ingen ccp procedure og dokumentation på kontrol heraf,
ingen bemærkninger.
Kontrolleret virksomhendens verifikation af vandaktivitet og pH
i sennep, ingen bemærkninger.
Kontrolleret afvigerapporter, ingen bemærkninger
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: kontrolleret kirsebær most, glutenfri ris og
kirsebærvin for vildledende markedsføring.
Følgende er konstateret: kirsebærmost anprises med god kilde
til antioxidanter, zink, anthocyaniner og melatonin, som er
kroppens søvnhormon, uden at have undersøgt eller have
dokumentation for at disse anprisninger er tilladt.

X

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for ernærings og
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sundhedsanprisninger
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Kontrolleret om virksomheden har import aktiviteter, ingen bemærkninger
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer grønne tomater, sukker og krydderier, herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført
modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Modtaget kopi af dokumentation for grønne tomater til krydskontrol].
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer kontrol af løbende registreringer/ stikprøvekontrol af løbende
regnskab med udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgte råvarer og færdigvarer , kontrol af periodevise
balanceopgørelser / sporbarhedskontrol med udgangspunkt i udvalgte produkter grønne tomater / kontrol af, at
de fastlagte procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Der er ikke indhentet dokumnetation fro at leverandøre af økologiske råvarer er
underlagt økologikontrol.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af råvarer og tilberedning af Rabarbermarmelade. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Varestandart for kirsebærmost.
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