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Kontrolrapporten er ændret den 16. februar 2021.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Jens Grøns Vej 17

uden anmærkninger: procedure for fremstilling af calcium

7100 Vejle

tabletter herunder opbevaring af råvarer, granuleringsproces

36924098

og pakning. Kontrolleret affaldshåndtering.

8770

Følgende er konstateret: I virksomhedens
tilbagekaldelsesprocedure mangler afsnit omkring
1

underretning af Fødevarestyrelsen.

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Vejledt generelt om at tilføje underretning i tilfælde af

1

tilbagekaldelse.

1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: hygiejne overflader i granuleringslokale.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: udendørs,
produktionslokaler, lager, varemodtagelse. Kontrolleret seneste
skadedyrsrapporter.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for fremstilling af
calcium tabletter samt kontrolleret analyseresultat for
færdigvare tablet.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har
procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: fiskeolie.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning af allergene ingredienser. På Capodan

X

tabletter er allergenet mælk ikke angivet på ingredienslisten.
Dog er der angivet indhold af "milk mineral" men milk er ikke
fremhævet som allergen. Under produktnavn står angivet
01-02-2021

3 timer 30 min.

Kontrolrapport
Pedersen's Laboratorium ApS

Jens Grøns Vej 17
7100 Vejle
36924098

side 2 af 2

"Natural Milk Calcium Chewing Tablets". Fotos vedlagt. Produktet er fremstillet af ekstrakt af mælk med et
indhold på max 1,6 % mælkeprotein pr. 100 g råvare før ekstraktion. I færdigvaren er der max 1,2 %
mælkeprotein pr. tablet. På datablad for råvaren Capolac som anvendes til fremstilling af Capodan står mælk
angivet som allergen.
Virksomheden oplyser, at produktet udelukkende er eksporteret til Kina og at der er tale om et enkelt batch.
Virksomheden oplyser, at kunden selv er bekendt med produktdatablad for den anvendte råvare Capolac, hvor
der er er oplyst om mælke allergen. Virksomheden har fremvist en kvantitativ/kvalitativ sammensætning af det
konkrete batch, som er fremsendt til kunden, hvor der står angivet et proteinindhold på 1,1 g pr 100 g produkt.
Ingen anmærkninger.
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