Condi ApS

side 1 af 3

Kontrolrapporten er ændret 8 nov 2021
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Roskildevej 30

uden anmærkninger: opbevaring på lager, procedure for

2620 Albertslund

håndtering ved pakning, opbevaringstemperatur i 2 kølerum og

38233165

to frostrum

6533

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr: gulv,
1

vægge, loft et kølerum, hylder i tørvare lager i gulvplan

1

stikprøvevis.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: ydre frost

1

boks, lager - en dør, en port, vedligeholdelse af vægge og gulv i

1

lager m kolonialvare opbevaring, frostboks i lager, 2 kølerum.

1

Der er muligvis ikke skadedyrssikring af afløb fra ydre frostboks,

1

vejledt om at undersøge forholdet, mindre defekter i gulvet på

1

lageret vurderes pt ikke at give anledning til problemer.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol for
importaktiviteter er dækkende på følgende områder:
risikoanalyse, import 3. land, sukker vare. samt kontrolleret
tilhørende leverandør statment og leverandørs certificering
(BRC) og statment vedr. mikrobiologiske risici, fra vær af GMO
og allergener.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater
for kontrol af opbevaringstemperatur kølrum til højre
stikprøvevis i nov tilbage til juli 2021. Der er enkelt datoer som
ikke er dokumenteret grundet ferie, virksomheden de har
rettet proceduren. vurderet som bagatelagtig overtrædelse ved
dette tilsyn
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

X
X

egen hjemmeside.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har
procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i
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2 timer 35 min.
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fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret næringsdeklarationsoplysninger på pufsukker. Der er afvigelse mellem
oplysninger som fremgår af leverandørs datablad og det der angivet ved mærkning i virksomheden. Blandt
andet angives kulhydrat i leverandørs datablad til 98,3 % heraf 86,77 % sukker, i virksomhedens mærkning
angives kulhydrat pr 100 g (= %) til 93,7 g, heraf 73,3 g sukker. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Konkret vejledt muligheder for verificering af de korrekte
værdier og opdatering af mærkning.
Kontrolleret uden anmærkninger: næringsdekleration på vare pakket i virksomheden: lakridsekstrakt pulver og
lyse tørrede abrikoser, jf. leverandørs databled og virksomhedens mærkning, ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: et led tilbage på pufsukker samt et led frem på
johannesbrødkernemel
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret følgende produkter: pufsukker for mærkning af allergene ingredienser.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret aktiviteter jf. autorisation.
Følgende er konstateret: autorisationen dækker ikke oplagring af animalske vare med Kølekrav, så som kølevare
smør, der oplagres idag smør - beregnet til fremstilling af croissant, virksomheden oplyser de ikke har været
opmærksom på at varen ikke var omfattet af deres autoriastion og ændre aktiviteten til at varen kun er
handelsvare uden oplagring.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt konkret
om muligheder for ændring af aktiviteter samt om krav om ansøgning om opdatering af autorisation, før
aktiviteterne startes.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. samt registrering af følgende særlige
aktiviteter: Import, samhandel, FKM til videresalg.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for overensstemmelse med
registreringer og dokumenter, vedr. modtaget krydskontrol salg af johannebrødkernemel juni 2020, samt at
færdigvarens post (1 kg) findes i salgsregnskabet for perioden. Ingen anmærkninger.
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Varestandarder: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: obligatorisk tekst vedr fremstillingsmetode for
ekstra jomfru oliven olie samt at olien er mærket med oprindelse
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevare indeholdende tilsætningsstoffer: pufsukker indkøbt fra 3. land,
Indeholdende E 290, E 290 er i gruppe Nul.
medtagt fotos af etiket og datablad for pufsukker til journalisering
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