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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens

2

opbevaring af fødevarer samt at virksomheden har procedurer

1

for tilbagetrækning af fødevarer. Ok
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret at virksomheden opbevarer
fødevarer i område som er rent. Ok
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at fødevarer opbevares
i lokale som er sikret mod indtrængen af skadedyr. Ok
Kontrolleret indretning af nyt lager med opbevaring af
færdigpakkede ikke-letfordærvelige fødevarer. Virksomheden
deler lokalet med andre virksomheder, og lokalet fremstår som
mere end et fødevarelokale med opbevaring af indventar,
kasser og møbler som ikke er relateret til fødevareaktiviteter.
Virksomheden oplyser, at der opsættes en væg, således at
fødevare opbevares i et særskilt fødevarelokale, som er
forbeholdt denne virksomhed. Vask med mulighed for
håndvask og tapning af vand til rengøring findes i fælleskøkken.
Der er egnede toiletforhold. Ok. Ydet konkret vejledning om
indretning af fødevarevirksomhed, jf. hygiejnevejledningen på
www.fvst.dk.

X

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomheden har
skriftligt egenkontrolprogram: Ok
Mærkning og information: Kontrolleret obligatoriske

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup
Tlf: 72 27 69 00 Web: www.fvst.dk

2 timer

Kontrolrapport
W2L ApS

Brovej 20
8800 Viborg
33063814

side 2 af 2

mærkningsoplysninger på Protein Budding, herunder mærkning med allergene ingredienser. Ok. Ydet konkret
vejledning om udformning af næringsdeklaration, jf. vejledning om næringsdeklaration samt om fremhævdelse
af alleregener i ingredienslisten, jf. mærkningsforordningen nr. 1169/2011.
Godkendelser m.v.: Det indskærpes, at væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter skal anmeldes til og
registreres af Fødevarestyrelsen inden disse igangsættes. Følgende er konstateret: Virksomheden er flyttet til
nye lokaler og har nu lager med opbevaring af fødevarer. Virksomhedens aktiviteter er desuden detailsalg samt
salg til andre detailvirksomheder. Virksomheden er vejledt om dette ved sidste kontrolbesøg. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: De nye aktiviteter og adresseændring anmeldes til Fødevarestyrelsen via virk.dk.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se klagevejledning på
bagsiden.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret mærkning af VLCD og LCD produkt med næringsstoffer samt at der er
en plan for analystisk kontrol af næringsstoffer i produkterne. Kontrolleret at måltidserstatningsbar til
vægtkontrol er mærket og er sammensat så den opfylder krav i bekendtgørelse om slankekostprodukter. Ingen
anmærkninger.
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