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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Det indskærpes at
Svanemøllevej 65, 2.

virksomheden skal sikre at udtagning af prøver af kød fra

2900 Hellerup

tamhøns, kalkuner, perlehøns, ænder og gæs, herunder hakket

34089175

kød, men ikke tilberedt kød og maskinsepareret kød, bestemt
til Finland og Sverige, som skal underkastes en mikrobiologisk
undersøgelse, foretages i henhold til bilag II, i komissionens
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forordning 1688/2005. Følgende er konstateret: Virksomheden
har skrevet under på et mangelsfuldt handelsdokument for et
parti frossen kylling sendt til Sverige, hvoraf det ikke relevante
ikke er overstreget, og der kun er udtaget en eneklt salmonella
prøve. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der
handles som regel med store leverandører som ordner disse
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handelsdokumenter og mikrobiologiske analyser for dem.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på bagsiden.
Mærkning og information: Sporbarhed er kontrolleret i
forbindelse med den sending frossen kylling til Sverige.
Virksomheden har fremvist og udleveret kopier af fakturaer,
herunder fra kørsel til kunde og retur til frostlager i danmark,
fragtbreve og indleveringsseddel. Virksomheden har redegjort
for handelsvejen, transportvejen, herunder returneringen af
varerne, samt forklaret uoverensstemmelser mellem fakturaer
og de oplysninger der fremgår på det oprindelige fragtbrev,
herunder at der ikke er en filial i sverige. Vejledt om forordning
931/2011 hvoraf der kræves at følgende oplysninger
vedrørende sendinger af animalske fødevarer er tilgængelige
for den fødevarevirksomhedsleder, som fødevaren leveres til,
og for den kompetente myndighed, hvis den anmoder herom:
en nøjagtig beskrivelse af fødevaren, fødevarens omfang eller
mængde, navn og adresse på lederen af den
fødevarevirksomhed, hvorfra fødevaren er blevet afsendt, navn
og adresse på afsenderen (ejeren), hvis denne ikke er den
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samme som lederen af den fødevarevirksomhed, hvorfra
fødevaren er blevet afsendt, navn og adresse på lederen af den
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fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt, navn og adresse på modtageren (ejeren), hvis denne ikke er
den samme som lederen af den fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt, en reference, der
identificerer partiet, batchen eller sendingen, afhængigt af hvad der er relevant, og afsendelsesdatoen. Ingen
anmærkninger,
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