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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Gennemgået mundtlig
Grøftevej 4B

procedurer for varmebehandling i forbindelse med produktion

4180 Sorø

af jordbærgrød. Ingen anmærkninger

41176865

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: virksomhedens
skadedyrssikring ved port ud til losserampe.
Det indskærpes, at virksomheden skal sikre sig effektivt mod
1

skadedyr, fx rotter, mus, måger, duer, kakerlakker og andre
insekter m.m., som kan have betydning for

2

fødevaresikkerheden. Det indebærer bl.a., at virksomheden

2

skal være effektivt sikret både udenfor og i lokalerne, så der
ikke kan komme skadedyr ind i virksomheden.

2

Følgende er konstateret:ved ankomst til virksomheden står
porten åben. Der er ingen medarbejdre i lokalerne og porten er
åben i omkring 5 minutter uden opsyn. Der er direkte adgang
til råvarelage, produktion og emballageopbevaring i
mellemgang. Der høres fugle flyve omkring og under
overdækningen under observationen af porten.
Medarbejderene havde arbejdet i fryseren under ventetiden
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi var færdige
med produktionen
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse og egenkontrol på området allergener.
Indskærpelse fremsendt.
Mærkning og information: Stikprøvevist kontrolleret mærkning
med obligatoriske oplysninger på produkterne 4 eksempler på

X

"GIO gelato med pistacie", 3 eksempler på "GIO gelato med
italienske hasselnød", 1 eksempel på "GIO Gelato is med
OREO", 1 eksempel på "GIO sorbet is med hindbær &
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hyldeblomst", 2 eksempler på "GIO gelato med revet kokos". Stikprøven er taget i produktionsloggen, hvor der
er eksempel på mærkning og på færdivarelageret, således at kontrollen spreder sig over en længere tidsperiode
2020-2022 og tager produkter der er klar til at sendes ud på markedet/nyligt produceret.
Det indskærpes, at færdigpakkede fødevarer skal mærkes med følgende let læselig og uudslettelig. obligatoriske
oplysninger:
Oplysninger om ansvarlig virksomhed
ingrediensliste efter faldende vægt (herunder funktionskategori samt E-Nr./navn på tilsætningsstoffer)
allergene ingredienser skal være fremhævet visuelt
holdbarhedsangivelse
Følgende er konstateret:
Mærkningen på produkterne de 4 eksempler på "GIO gelato med pistacie", de 2 af eksemplerne på "GIO gelato
med italiensk hasselnød", eksemplet på "GIO gelato yoghurt is med Amarene kirsebær" 1 eksempel på "GIO
Gelato med revet kokos" og eksemplet på "GIO Sorbet is med Hindbær & hyldeblomst" har ikke letlæselig
mærkning. Der ses manglende tydelighed af henvisningen til producent, manglende tydelighed på
holdbarhedsdato, streger over dele af Teksen, hvor der ikke er printet, manglende halve linjer og manglende
komplet farveudfyldning af bogstaver samt helt manglende bogstaver. Bogstaverne er flere steder flydt sammen
og ikke adskillelige i teksten. den manglende letlæselighed observeres over disse forskellige obligatoriske
mærkningsoplysninger: næringsdeklarationen, henvisning til producent, nettoindhold, holdbarhedsoplysninger,
allergener og opbevaringsforanstaltninger
Produktet "GIO Gelato med pistacie" har ikke henvist til at de pistacienødder der bruges er coatede med sukker ingrediensen beskrives med "Pistacienød", hvor databladet henviser til at nødderne er coatede med sukker, som
er beskrevet yderligere i ingredienslisten på databladet. Produktet mangler ingrediensen pistaciepasta
"Pistacchio puro gold" som indeholder farvestofferne E102 og E131. E 102 kræver supplerende mærkning i
forhold til bilag V i EU forordning 1333/2008 - disse tilsætningsstoffer skal mærkes med "Kan have negativ
indvirkning på børns aktivitet og koncentrationsevne"
Produktet "GIO gelato is med OREO" mangler henvisningen til ingrediensen vand, i "Black Cookie paste"
Virksomheden oplyser at de har samarbejde med Varefakta, men der kan ikke fremvises en kontrakt med
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Varefakta eller anden dokuemntation for samarbejdet med denne eksterne konsulent og der er ikke mærket
med Varefaktas mærke på nogen af de kontrollede produkter
(billeddokumentation er medtaget)
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Kontrolrapport tilrettet 29. juni 2022
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