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Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol.
Mossa Frugt

Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.

Blomstervej 44

Vejledt om betaling for kontrol.

8381 Tilst

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Der var ikke produktion

33963521

under dagens tilsyn.
Kontrolleret facilitet til hygiejnisk vaks og tørring af hænder ved
vask i produktions lokale samt i emballagerum. Ingen
1

anmærkninger.

1

Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er

1

bragt i orden.

3

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er indkøbt

1

"møbelhunde" i plastik hvorpå de blå plastikkurve kan stå.
Ligeledes er der opsat lavt bord/hylde hvorpå de opbevares når

1

de ikke er i brug. Der er lige ledes indkøbt 2 stor plastikkar med
låg til opbevaring af ubrugt emballage til opbevaring af presset

2

juice.

1

Hygiejne: Rengøring: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: slut rengøring
efter endt produktion af snittegrønt samt presning af juice.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Fulgt op på administrativ
bødeforelæg fra kontrolbesøget den 1. september 2020.
Forholdet er delvist bragt i orden. Dør i produktionsrum er
lukket. Porte ved læsserampe er kun åbne, der hvor der bliver
læsset biler. Ok.
Hoveddøren er fortsat åben, ligesom port i bagerst i lagerhallen
er åben. Virksomheden forklare at porten står åben fordi, de
køre alle tomme paller fra lastbilerne og igennem hele
lagerhallen, for at få dem ud nede for gavlen af bygningen. Se
beskrivelse under egenkontrol. Ok.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
egenkontrolprogram. Påbud om udvidet
egenkontrolprocedurer fremsendes. Følgende er konstateret:

X

Ved seneste kontrol besøg den 1. september 2020 blev
virksomheden bødesanktioneret for manglende
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skadedyrssikring. Tidligere er virksomheden både vejledt samt indskærpet samme/lignende forhold.
Virksomheden har under dagens kontrol fortsat ikke foretaget tilstrækkelig sikring mod skadedyrs indtrængen.
Der er således stadig uhindret adgang for skadedyr ved indgangsdøren, idet at fordøren står åben ved
kontrollens start. Der er sat en spand med cigaretskodder som dørstopper, således at selvlukker funktionen er
sat ud af drift. Ligeledes står port bagerst i lagerområder åben. denne port føre ikke ud til nogen læsse ramper,
men ud til bagområder. Ved kontrol af virksomhedens egenkontrolprocedure om skadedyrssikring kan
virksomheden ikke fremvise nogen skriftlige procedurer.
Virksomheden skal udarbejde skriftlige procedurer der sikre at alle døre, porte og lignede ikke står unødigt op.
Virksomheden skal udarbejde beskrivelser af hvordan de vil sikre sig overholdelse af disse procedure samt hvilke
korrigerende handlinger de vil foretage i tilfælde af skadedyrs indtrængen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi lavet til næste gang.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse af kontrolrapport på egen hjemmeside.
Under kontrollen, konstateres det at linket til ww.findsmiley.dk på virksomhedens hjemmeside er "faldet væk"
Virksomheden kontakter straks deres eksterne IT leverandør. Inden kontrollen er afsluttet er linket tilbage på
hjemmesiden og fungerer.
I den konkrete situation er forholdet vurderet under bagatel grænsen. Der er derfor ikke sanktioneret for
forholdet. Virksomhede er konkret vejledt om at seneste udleveret kontrolrapport skal fremvise på
virksomhedens hjemmeside. Virksomheden kan også vælge at linke til www.findsmiley.dk hvor de seneste 4
kontrolrapporter vil fremgå.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: på 10 tilfældigt udvalgte varer af
både økologis og ikke økologisk. Virksomheden har fremvist indkøbsfaktura på samtlige udvalgte produkter.
Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Der er fremvist sporbarhed for indkøb af udvalgte økologisk
fødevarer: Hvidkål, grønkål, savoykål, rødkål enoki og hokkaido
Det indskærpes, at reglerne om regnskab for økologiske fødevarer, herunder de i økologirapporten fastlagte
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vilkår, skal overholdes.
Følgende er konstateret: virksomheden kan ikke fremvise regnskab for økologiske fødevarer, herunder afvigelser
af mængder. Virksomheden har fremvist en form for balance for september måned. Der mangler primo - og
ultimo beholdninger for alle varearter.
Skriftlig indskærpelse er fremsendt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden vil rette op.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Varestandarder: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: stikprøvevis kontrolleret 5 forskellige produkter for oprindelses
mærkning. Ok.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede
sanktioner i brug under visse forudsætninger.
Der er optaget fotos samt medtaget kopi af relevant materiale af regnskab
Kontrolrapport teksten er ændret den 26-11-2020
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