System Frugt A/S - Tørvarer

side 1 af 6

Kontrolrapporten er ændret den 2. februar 2021.
Virksomheden har efter anmodning af Fødevarestyrelsen
Blomstervej 8

indsendt suplerende redegørelse. Denne redegørelse indgår i

8381 Tilst

sagens samlede vurdering.

13473498

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejniske
håndvaskefaciliteter i pakkeri samt pakning af tranebær,
oplagring af hørfrø på højloftet lager, sporbarhed 1-led frem på
4

hørfrø samt sporbarhed på hørfrø fra råvare til færdigvare

1

internt i virksomheden. Ingen anmærkninger.

1

Bøde for manglende tilbagetrækning fremsendt 120.000 kr.
Følgende er konstateret:
Virksomheden har modtaget testresultat udenlandsk
aftagervirksomhed den 25. november 2020, hvori der er påvist
salmonella /25 g, (AR-20-SB-097872-01) i hørfrø med bedst før
2021-07-08.
Virksomheden orienterer først Fødevarestyrelsen i forbindelse
med at Fødevarestyrelsen kontakter virksomheden 9.
december 2020.

1

Virksomheden fremsender den 3. december statement til
virksomheden med redegørelse om at Salmonella må have
været i råvaren.
Dokumentets overskrift og første linjer er: Statement, -Proven
Salmonella Agona. Recall of Flaxseed from "svenske
virksomheds navn" because of proven Salmonella in 500 gram
bags in a routine analysis done by the costumer.
Af intern sporbarhed fremgår det at virksomheden har
opsplittet partiet i tre produktionsordrenumre P0089314,
P0089753, P0090173. Virksomheden oplyser at det
tilbagekaldte parti er afgrænset til P0089314, holdbarhed
08.07.2021. Virksomheden kan fremvise råvareanalyse fra
leverandør (AR-20-JK-007235-01) foretaget af "eksternt

X

laboratorie A", samt virksomhedens analyse af
råvare-referenceprøven (AR-20-DH-297817-01) foretaget af
"eksternt laboratorie B". Begge råvareanalyser viser Salmonella
10-12-2020
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ikke påvist /25g. Virksomheden har udtaget prøver af alle tre produktionsordre med analyseresultat Salmonella
ikke påvist /25g. P0089314 (AR-20-DH-297822-01), P0089753 (AR-20-DH-297821-01), P0090173
(AR-20-DH-297823-01)
Af produktionsoplysninger fremgår det at P0089314 er pakket på maskine 4 den 9. oktober 2020.
Den 9. december 2020 svarer virksomheden på Fødevarestyrelsens henvendelse. Virksomheden oplyser bl.a. at
der er lavet test i produktionsmiljøet som alle er negative. Virksomheden oplyser ved tilsynet de anvender
salmonella transswab, mwe som efter prøvetagning aflæses efter opbevaring i varmeskab i 24-48 timer
(beskreven procedure medtaget) Virksomheden oplyser at der er tale om to prøver udtaget den 27. november
på hh. håndvask på produktionens 1. sal samt én uidentificeret z-transporter. Virksomheden oplyser at
z-transporterne er fleksible og derfor flyttes rundt mellem maskinerne. Det oplyses at z- transporterne er
mærket med maskine nr. men dette bruges ikke som styringsværktøj, da der styres efter rengøringsstatus på
maskinen.
Virksomheden oplyser følgende konklusion redegørelse til indsendt til Fødevarestyrelsen den 9. december :
Konklusionen: Vi stiller os uforstående overfor Eurofins analyse resultat, men reagerer på det, med den
konklusion at vi må have forurenet produktet under produktion. Og dermed har vi kasseret alle hørfrø produkter
med samme produktionsdag.
Virksomheden har ikke tilbagekaldt andre produkter som er anbrudt og emballeret på maskiner i pakkeri på
samme produktionsdato.
Virksomheden havde følgende bemærkninger:
Der ikke handlet i ond tro. Det har ikke været bevidst. Da de svenske myndigheder er underettet, er man ikke
opmærksom på at de danske myndigheder skulle underettes da produktet kun er solgt til Sverige. Havde
aftagervirksomheden ikke foretaget recall havde vi kontaktet jer for en vurdering.
Det er "virksomheds navn" i Sverige som har lavet tilbagekaldelsen. Vi har ikke haft noget med selve
tilbagekalden at gøre ud over at levere dokumentation til "svensk virksomheds navn". Vi er informeret om at de
ville lave tilbagekaldelsen pr. telefon. Derefter går vi ind og finder ud hvad råvaren er indgået i og laver analyser.
Hørfrø og generelt de produkter virksomheden har, har så lav vandaktivitet at det ikke burde være muligt for
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salmonella at gro. Vandaktiviteten på denne råvarer var 0,630-0,617. NMKL er brugt i Sverige, så der skal være
noget levende tilstede. Alle vores analyser er DNA baseret, så hvis der havde været noget DNA materiale vil
testen have på vist det.
Påbud om tilbagetrækning fremsendt.
Virksomheden har modtaget testresultat fra udenlandsk aftagervirksomhed den 25. november 2020, hvori der
er påvist salmonella /25 g, (AR-20-SB-097872-01)i hørfrø med bedst før 2021-07-08. Virksomheden fremsender
den 3. december 2020 statement til virksomheden med redegørelse om at Salmonella må have været i råvaren.
Dokumentets overskrift og første linjer er: Statement, -Proven Salmonella Agona. Recall of Flaxseed from
"svensk virksomheds navn" because of proven Salmonella in 500 gram bags in a routine analysis done by the
costumer.
Af intern sporbarhed fremgår det at virksomheden har opsplittet partiet i tre produktionsordrenumre
P0089314, P0089753, P0090173. Virksomheden oplyser at det tilbagekaldte parti er afgrænset til P0089314,
holdbarhed 08.07.2021. Virksomheden kan fremvise råvareanalyse fra leverandør (AR-20-JK-007235-01)
foretaget af "eksternt laboratorie A", samt virksomhedens analyse af råvare-referenceprøven
(AR-20-DH-297817-01) foretaget af "eksternt laboratorie B". Begge råvareanalyser viser Salmonella ikke påvist
/25g. Virksomheden har udtaget prøver af alle tre produktionsordre med analyseresultat Salmonella ikke påvist
/25g. P0089314 (AR-20-DH-297822-01), P0089753 (AR-20-DH-297821-01), P0090173 (AR-20-DH-297823-01)
Af produktionsoplysninger fremgår det at P0089314 er pakket på maskine 4 den 9. oktober 2020.
Den 9. december 2020 svarer virksomheden på Fødevarestyrelsens henvendelse. Virksomheden oplyser bl.a. at
der er lavet test i produktionsmiljøet som alle er negative. Virksomheden oplyser ved tilsynet de anvender
salmonella transswab, mwe som efter prøvetagning aflæses efter opbevaring i varmeskab i 24-48 timer
(beskreven procedure medtaget) Virksomheden oplyser at der er tale om to prøver udtaget den 27. november
på hh. håndvask på produktionens 1. sal samt én uidentificeret z-transporter. Virksomheden oplyser at
z-transporterne er fleksible og derfor flyttes rundt mellem maskinerne. Det oplyses at z- transporterne er
mærket med maskine nr. men dette bruges ikke som styringsværktøj, da der styres efter rengøringsstatus på
maskinen.
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Virksomheden oplyser følgende konklusion redegørelse til indsendt til Fødevarestyrelsen den 9. december :
Konklusionen: Vi stiller os uforstående overfor Eurofins analyse resultat, men reagerer på det, med den
konklusion at vi må have forurenet produktet under produktion. Og dermed har vi kasseret alle hørfrø produkter
med samme produktionsdag.
Virksomheden har ikke tilbagekaldt andre produkter som er anbrudt og emballeret på maskiner i pakkeri på
samme produktionsdato.
Virksomheden havde følgende bemærkninger
Vi analyserer i væsentlig større mængde færdigvare en aftagervirksomheden med negativ værdi og derfor har vi
ikke afgrænset andet.
Bøde for markedsføring af farlige fødevarer fremsendt 80.000 kr.
Følgende er konstateret:
Virksomheden har modtaget testresultat fra udenlandsk aftagervirksomhed den 25. november 2020, hvori der
er påvist salmonella /25 g, (AR-20-SB-097872-01)i hørfrø med bedst før 2021-07-08. Virksomheden fremsender
den 3. december 2020 statement til virksomheden med redegørelse om at Salmonella må have været i råvaren.
Dokumentets overskrift og første linjer er: Statement, -Proven Salmonella Agona. Recall of Flaxseed from
"svensk virksomheds navn"because of proven Salmonella in 500 gram bags in a routine analysis done by the
costumer.
Af intern sporbarhed fremgår det at virksomheden har opsplittet partiet i tre produktionsordrenumre
P0089314, P0089753, P0090173. Virksomheden oplyser at det tilbagekaldte parti er afgrænset til P0089314,
holdbarhed 08.07.2021. Virksomheden kan fremvise råvareanalyse fra leverandør (AR-20-JK-007235-01)
foretaget af "eksternt laboratorie A", samt virksomhedens analyse af råvare-referenceprøven
(AR-20-DH-297817-01) foretaget af "eksternt laboratorie B". Begge råvareanalyser viser Salmonella ikke påvist
/25g. Virksomheden har udtaget prøver af alle tre produktionsordre med analyseresultat Salmonella ikke påvist
/25g. P0089314 (AR-20-DH-297822-01), P0089753 (AR-20-DH-297821-01), P0090173 (AR-20-DH-297823-01)
Af produktionsoplysninger fremgår det at P0089314 er pakket på maskine 4 den 9. oktober 2020.
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Af produktionsoplysninger fremgår det at virksomheden. P0089314 er pakket på maskine 4 den 9. oktober 2020.
Den 9. december 2020 svarer virksomheden på Fødevarestyrelsens henvendelse. Virksomheden oplyser bl.a. at
der er lavet test i produktionsmiljøet som alle er negative. Virksomheden oplyser ved tilsynet de anvender
salmonella transswab, mwe som efter prøvetagning aflæses efter opbevaring i varmeskab i 24-48 timer
(beskreven procedure medtaget) Virksomheden oplyser at der er tale om to prøver udtaget den 27. november
på hh. håndvask på produktionens 1. sal samt én uidentificeret z-transporter. Virksomheden oplyser at
z-transporterne er fleksible og derfor flyttes rundt mellem maskinerne. Det oplyses at z- transporterne er
mærket med maskine nr. men dette bruges ikke som styringsværktøj, da der styres efter rengøringsstatus på
maskinen.
Virksomheden oplyser følgende konklusion redegørelse til indsendt til Fødevarestyrelsen den 9. december:
Konklusionen: Vi stiller os uforstående overfor Eurofins analyse resultat, men reagerer på det, med den
konklusion at vi må have forurenet produktet under produktion. Og dermed har vi kasseret alle hørfrø produkter
med samme produktionsdag.
Virksomheden har ikke tilbagekaldt andre produkter som er anbrudt og emballeret på maskiner i pakkeri på
samme produktionsdato.
Ifølge optegnelser vedr. lagerbeholdning fremgår det at PO0090173 har lokalisationskode "primær" og kan
plukkes/sælges fra lager samt at P0089753 er anvendt i varepost P0089751. Varepost P0089751 har
lokalisationskode "primær" og kan plukkes/sælges fra lager.
Den restende del af P0089314 fremgår med lokalisationskode "karantæne" og er spærret på virksomhedens
lager.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi mener ikke at vi har markedsført farlige fødevare. Vi har et
analyseresultat fra vores leverandør om at der ikke er Salmonella i og det er det vi arbejder ud efter. Som
udgangspunkt har vi produceret et produkt uden Salmonella og derfor har vi ikke markedsført et produkt som er
uegnet til fødevare.
Vi har lavet en konklusion for at kunne afgrænse partiet. Jeg stiller mig uforstående overfor resultatet. Selv
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akkrediterede laboratorier laver fejl.
Hygiejne: Rengøring: Gennemgået rengøringsprocedure iforbindelse med pakning af produkter på maskine 4
den 8. og 9. oktober. Mundtligt gennemgået procedure for hhv. lille og stor vask herunder holdetid for foam 136
oplyst som ca. 12 minutter, dette stemmer overens med datablad for produktet med holde 5-20 min.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens skriftlige
egenkontrolprogram for rengøring herunder fremgår definition af lille og stor vask som fremgår af
produktionsoversigt. Set virksomhedens dokumentationsark vedr. drift for maskine 4. Der er ikke dokumenteret
nedbrud på maskinen dagen før (8. oktober), under (9. oktober), og efter produktionen (12. oktober).
Virksomheden har skriftlige procedure for krisestyring og tilbagekaldelse af fødevare. Af proceduren fremgår at
Fødevarestyrelsen underrettes ved tilbagekaldelse.
Vejledt og gennemgået anvendelse af den digitale tilbagetrækningsvejledning som er tilgængelig på fvst.dk.
Virksomheden har risikoanalyse hvor mikrobiologiske risici indgår som risikofaktor. Eks. ved prøvetagning,
åbning og afvejning. Lav vandaktivitet i produkter og rengøringsprocedure er styrende foranstaltninger. Ingen
anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring på
fødevarekontaktmaterialer fra leverandøren. Følgende fødevarekontaktmateriale er kontrolleret: multiwall
paper bag fra leverandør af hørfrøkerner.
Retsikkerhedsblanket fremvist ved tilsynets start.
Der er medtaget dokumentation.
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