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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Opbevaring af færdigvare på lager. Der er
Sønderskovvej 14

adgang til sæbe og papirshåndklæder ved håndvask i

9800 Hjørring

produktionen.

10277086

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: Fuger og fliser i produktionslokaler er udbedret. Ingen
anmærkninger. Virksomheden har anført tidshorisont for
1

vedligeholdelse af virksomheden.
Mærkning og information: Kontrolleret næringsdeklaration for

1

følgende produkter: Hvidløgsfed, naturel, hvidløgsfed, chili og
hvidløgsfed, Provence.
Det indskærpes, at næringsdeklarationen er opsat i korrekt
rækkefølge og i tabelform.

2

Følgende er konstateret: Næringsstoffer er nævnt i forkert

1

rækkefølge. De er nævnt med en rækkefølge med Energi pr.
100g hvidløg: Energi /kcal. Protein, kulhydrat og fedt (heraf
mættet fedt) og salt. Der mangler KJ, rækkefølge er fedt,
kulhydrat og protein, mættet fedt skal skrive med mættede
fedtsyrer og der mangler "heraf sukkerarter" ved kulhydrat.
Næringsindholdet er ikke opsat i tabelform men i en linje efter
hinanden. Fødevarestyrelse vurderer at der er plads til at
opfører den i tabelformat på etiketten.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Man vil få lavet
nye etiketter.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret dokumentation for fastsættelsen af de deklarerede
værdier for følgende produkter: Hvidløg, naturel. Indskærpelse
overvejes. Vil blive fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ingen

X

X

dokumentation eller kan ikke fremvise tilstrækkelig
dokumentation for de deklarerede værdier på hvidløgsfed,
naturel . I produktionen er der flere delprocesser som gør det
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uoverskuelig at fremvise en udregning.
Virksomheden anmodes om, at skaffe dokumentation for de deklarerede værdier inden for 14 dage.
Dokumentationen for Hvidløgsfed, naturel skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest 19. november 2021.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Man vil fremsende dokumentation for beregninger til
Fødevarestyrelsen.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Vejledt om DTU´s beregningsmodel til beregning af næringsdeklarationer.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret aktiviteten import og samhandel.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at de pt. ikke importeret fødevarer fra 3. lande siden sidste
tilsyn.
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