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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
råvarer i afvejledningsrum, kølerum og tørvarelager. Følgende
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er konstateret: Der stod et påslag (en åben beholder) med
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mandler på råvarelager, hvor der oppe over var afskallende
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maling på et rør under loftet. Virksomheden oplyser, at
beholderen plejer at være dækket til, så den ikke står åben. Der
sås ikke afskallende maling i mandlerne. Virksomheden vil
1

sørge for, at sikre at mandlerne beskyttes mod kontamination
og altid dækkes til. Forholdet vurderes under de foreliggende

1

omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Vejledt konkret om løsningsforslag til rutiner der skal sikre at
fødevarer ikke kontamineres.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevist kontrolleret

1

vedligeholdelse af råvarelager: Kontrolleret i

1

indlæsning/udlæsningsområdet i råvarelaget (tørvarer):

1

Konstateret defekter enkelte steder på nedre dele af vægge i

1

området med emballerede fødevarer samt afskallende maling
nogle steder på rør langs loft og vægge. Virksomheden oplyser,

1

at sådanne defekter udbedres i december måned 2020
(juleferie), hvor den halvårlige vedligeholdelse udføres. Ingen
anmærkninger. Der er taget fotos.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse i forhold til faren/risikofaktoren pesticidrester i
fødevarer, som virksomhedens importerer. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret
sporbarhedsdokumentation på animalske fødevarer, som
virksomheden har modtaget: Kontrolleret følgeseddel fra
leverandør på en sending æggepulver: Følgende er konstateret:
Der er oplyst navn og adresse på køber og
modtagevirksomhed, dato for afsendelse, varebeskrivelse og
mængde, men der mangler oplysning om navn og adresse på

X

X

sælger og afsendervirksomhed. Der et CMR-fragtbrev hvor det
fremgår hvorfra varen er afsendt. Virksomheden oplyser, at de
vil tage kontakt til leverandør med henblik på at sikre at
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afsender/sælger fremgår af sporbarhedsdokumentet/følgesedlen. Forholdet vurderes som bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om regler for sporbarhed på animalske fødevarer.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og
samhandel. Virksomheden er registreret til import af nødder og nøddeprodukter, samt til indførsel af
mejeriprodukter, kakao og chokoladevarer samt andre ikke-animalske fødevarer fra EU-/samhandelslande og til
modtagelse af animalske fødevarer direkte fra andre EU-/samhandelslande. Virksomheden indfører også nødder
og nøddeprodukter samt æggeprodukt fra EU-/samhandelslande. Virksomhedens registrering af aktiviteten
indførsel af fødevarer fra andre lande er opdateret i forbindelse med kontrolbesøget dags dato. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedure/arbejdsgange med henblik på at holde øje med hvilke fødevarer, der er
omfattet af importrestriktioner. Ingen anmærkninger. Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for overholdelse
af frist i forbindelse med forhåndsanmeldelse af sendinger omfattet af importrestriktioner til grænsekontrol.
Kontrolleret for en sending hasselnødder importeret i 2020. Ingen anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens
procedure der skal sikre, at der kun anvendes godkendte kontrolsteder (CP) når sendinger udpeges til
prøveudtagning i forbindelse med importkontrollen af importrestriktionsprodukter. Ingen anmærkninger.
Stikprøvevist kontrolleret at animalske fødevarer, som virksomheden har modtaget, er identfikationsmærket.
Kontrolleret for æggehvidepulver (råvare) i sække modtaget fra virksomhed i andet EU-land. Ingen
anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer: kontrol af løbende registreringer
for råvaren øko mandler Euro (rå) og færdigvaren OM Øko Mandelråmasse 55% 5 kg samt kontrol af råvare og
færdigvarer balanceopgørelser for 1. halvår 2020. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dentifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved opbevaring af
økologisk sukker og økologiske mandler i påslag på råvarelager. Ingen anmærkninger.
Stikprøvevist kontrolleret mærkning på udvalgte færdigvarer, herunder sammensætning og markedsføring
(Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/ geografisk oprindelse/ ingrediensliste). Ingen anmærkninger.
Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: obligtorisk mærkning med indhold af samlet
kakaotørstof ved angivelse af "mindst % kakaotørstof" på følgende produkter: Mørk chokolade 70 % kakao 200g,
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mælke chokoladeknapper 150 g, mælkechokolade Pastil 10 kg samt Chokolade Chunks 10 kg. Vejledt generelt
om regler for handelsnormer for chokolade, herunder at der ved B2B salg skal kunne videregives oplysninger jf.
krav i bilag 1A i chokoladebekendtgørelsen.
Kemiske forureninger: Fødevarestyrelsen har den 25. september 2020, som led i kontrolkampagne egenkontrol
med fokus på pesticidrester, udtaget prøver af en sending søde abrikos kerner og en sending bitre abrikoskerner,
som virksomheden har importeret, til analyse for indhold af pesticidrester. Der er ikke påvist pestidrester ved
Fødevarestyrelsens analyse af disse prøver. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for overholdelse af EU-grænseværdier for pesticidrester i fødevarer ved
import af mandler, hasselnødder og abrikoskerner, herunder leverandørerklæringer, procedure for
leverandørgodkendelse, medfølgende dokumenter, system for auditering af leverandører og virksomhedens
stikprøvevist prøveudtagning af partier til pesticidanalyse. Ingen anmærkninger. Givet konkret vejledning med
løsningsforslag til system for verifikation/prøveudtagningsplaner for pesticidanalyser.
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