CANDYNAVIA ApS
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Fødevarerejseholdet har i amarbejde med FødevareNordØst
foretaget gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Bavnehøjvej 22

Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.

8600 Silkeborg

Vejledt om betaling for kontrol.

20883499

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Stikprøvevis kontrolleret
opbevaring og håndtering af fødevarer i lagerområde og
produktionsrum, OK. Personlig hygiejne under produktion, OK.
1

Virsomheden har mundtligt redegjort for håndtering af

1

allergener under produktion, herunder fysisk adskillelse af

1

varer - virksomheden håndterer og pakker varer uden

1

allergener først, OK. Virksomheden har under kontrollen vist

1

liste over varer, og deres inddeling i grupper alt efter indhold af
allegener, OK.

1

Hygiejne: Rengøring: Stikprøvevis kontrolleret rengøring af

1

lokaler og produktionsudstyr. Konstateret, at der på enkelte
fremføringsbånd (ikke produktberørende) ved pakkemaskine
sidder sukkerrester ved kanter og revner. Der vurderes at være
tale om en bagatelagtig overtrædelse i den konkrete situation.
Ellers OK. Virksomheden oplyser, at området vil blive yderligere
udspecificeret i rengøringsplan.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevis kontrolleret passiv
skadedyrssikring ved porte, vinduer og døre, OK. Stikprøvevis
kontrolleret vedligeholdelse af produktionsudstyr og gulve.
Konstateret, at der ved en maskine, under vægten, er sat et
stykke pap ind til afskærmning, hvor varer kommer ud under
vægten. Idet virksomheden oplyser, at der er taget mål til og
bestilt fast afskærmingsplade, vurderes der at være tale om en
bagatelagtig overtrædelse.
Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden har mundtligt
redegjort for procedurer vedr: 1) personalets adgang til
produktionsområder, herunder arbejdtøj, 2) igangsættelse af
produktion (klargøring af maskiner, produkter og folier), 3)
skadedyrskæmpelse, OK.

X

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret visning af
kontrolrapport på virksomhedens hjemmeside, OK.
13-10-2021

2 timer 10 min.

Kontrolrapport
CANDYNAVIA ApS

Bavnehøjvej 22
8600 Silkeborg
20883499
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Mærkning og information: Der er stikprøvevis kontrolleret, at ingrediensliste og holdbarhedsdatoer overføres
korrekt i forbindelse med pakning fra større til mindre indpakninger, OK.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens CVR-nr. og p-nr. samt registrering af samhandel, OK.
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