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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: opbevaring af fødevare på lager,
procedure for gæster i produktion.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: procedur for
sikring af der ikke er kemiske rester efter cip rengøring.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af følgende lokaler/udstyr:
tappehal for sirup, gulv, samt gulv, vægge loft i lager
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af følgende
lokaler: gulv, vægge. loft lager, at port samt dør er
tætsluttende. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram
for CIP rengøring herunder fri for kemiske rester, som
kontrolleres ved pH.
Procedurer omkring tapning, som foregår ved varm påfyldning.
Set dokumentation på pasteurisering af sirup på en produktion.
Virksomheden har rapport på hver produktion, hvor bl.a.
dokumentation for pasteurisering og hvilke Lot der anvendes
fremgår.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret:
offentliggørelse af kontrolrapporter på hjemmeside
Følgende er konstateret: link er aktivt men lagt under
certificeringer. Konkret vejledt om at link bør være på forsiden.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: opsætning af næringsdekleration samt
ingrediensliste på sirup.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret om certifikater er korrekte
udfyldt og afsendes uden rettelser efter underskrift i
Fødevarestyrelsen.
Det indskærpes, at virksomheden ikke må påføre rettelser i
officielt underskrevne og afstemplede certifikater.
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Følgende er konstateret: certifikat nr. 3289153 er jf. FVSt kopi (taget efter afstempling inden returnering til
virksomheden) i Fødevarestyresen med total units 22232 units, i virksomhedes mappe findes kopi med rettet
total mængde, rettet til 23.232 total units, hvilket er korrekt ved sammentælling af 11 paller, 176 kartoner a 12
enheder, men rettelsen er påført efter certifikatet er afstemplet af fødevarestyrelsen.

Virksomheden havde følgende bemærkninger:Det er en fejl, det sker ikke fremover.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Konkret vejledt om muligheder hvis der konstateret fejl i udstedte certifikater, herunder om mulighed for
erstatningscertifikat
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Egenkontrolprocedure vedrørende opbevaring af ikke anvendte
certifikat ark samt kopi af anvendt certifikat papir, at de ikke benytte ark - ark nr. 3335046- 3335046-3335054
findes i mappen, at kopier af anvendte certfikater ( nr. 3335045, 3289145-3289154 er opbevaret og i nr. orden,
samt dokumentation for at et givent certifikat (certi. 3289153) er gennemgået og betingelser i certifikatet er
overholdt.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer - sirup, cont. HLBU9396263. Cert. CA. 2020.000.2343 herunder kontrol af gennemførelse og
registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger. Modtaget kopi af dokumentation for sending til
krydskontrol. Konkret vejledt om krav om varemodtagelse ved modtagelse af EU vare, herunder om krav om
dokumentation, dette er ikke sket systematisk, vurderet som bagatelagitg overtrædelse ved dette tilsyn
Kontrolleret regnskab for økologiske for 1 + 2 kvartal 2020 øko pandekagemix, at indgået mængde kan
afstemmes med købsfaktura, at modtaget krydskontrolsfaktura kan genfindes i udgånde mængde regnskab.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (øko pandekagemix),
herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Modtaget kopi til krydskontrol. Der fremgår ikke øko status på faktura, vurderet som bagatelagtig overtrædelse
ved dette tilsyn.
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Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer -sirup, cont. HLBU9396263. Cert. CA.
2020.000.2343. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for overensstemmelse med registreringer, regnskab for
økologiske for 1 + 2 kvartal 2020 øko pandekagemix, at indgået mængde kan afstemmes med købsfaktura, at
modtaget krydskontrolsfaktura kan genfindes i udgånde mængde regnskab.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af sirup og tilberedning af sirup og procedure for transport af sirup. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (EU-logoet/ kodenummer/ geografisk
oprindelse/ ingrediensliste) på følgende økologiske fødevarer: handelsvare, øko pandekagemix købt i EU samt
tappet øko sirup. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra virksomheden, herunder
identifikation og eventuelle ledsagedokumenter sirup. Ingen anmærkninger.
Modtaget udkast til opdatering af økologi egenkontrol. Der er følgende mangler i det fremsendte materiale: Der
manger beskrivelse af at ingredienslisten angiver økologisk status. Der mangler beskrivelse af recept- at der kun
anvendes økologiske vare i produktionen og ikke anvendes tilsætningsstoffer, der mangler uddybning af
toldbehandlingsprocerdure for 3. lands vare (toldpåtegning i TRaces NT og på original certifikat), der mangler
beskrivelse af at certifikatet lukkes ved fysisk underskrift og påtegning i traces NT, der mangler tydeliggørelse af
krav til øko status på følgesedler (ind og ud) samt på faktura ind og ud og der mangler beskrivelse af
modtagekontrol og dokumentation af denne ved modtagelse af øko vare fra EU. Vejledt om at regnskab bør
lukkes mindst hver 6 måned, anmodet om opdateret økologi egenkontrolprogram samt regnskabseksempel til
udstedelse af ny økologi rapport.
Kontrolleret modtagne krydskontroloplysninger for overensstemmelse med registreringer og/eller dokumenter,
økologisk pandekagemix købt i EU. Ingen anmærkninger.


