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Lager

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af

Tømmerup Stationsvej 8F

fødevarer på lager. Ingen anmærkninger. Mundtligt

2770 Kastrup

gennemgået virksomhedens procedurer for optagelse af nye

30433378

leverandører. Ingen anmærkninger Vejledt konkret om
dokumentation for leverandør er under lagt kontrol o.l.
Virksomhedens egenkontrol: Stikprøvevis kontrolleret
1

virksomhedens risikoanalyse i forbindelse med
tilsætningsstoffer. Ingen anmærkninger. Ydet konkret
vejledning til kontrol af tilsætningsstoffer på EU tilsætningsstof

1

database.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1

Mærkning og information: Stilkprøvevis kontrolleret dansk

1

mærkning og fremhævelse af allergener. Ingen anmærkninger.

1

Mundtligt gennemgået virksomhedens procedurer for
mærkning. Ingen anmærkning. Kontrolleret sporbarhed på

2

ostepops produceret i USA, men købt at importør i England.
Ingen anmærkninger. Hjemtaget faktura til evt. supplerende
kontrol.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Ingen anmærkninger.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den
nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret
herom.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret dokumentation vedr.
økologiske produkter: Kontrol af økologi-dokumentation - partiog leverandør-dokumentation, samt for registrerede ind- og
udgående varer. Ingen anmærkninger.

X

X

Kontrolleret mærkning af økologiske fødevarer:
EU-logoet/ingrediensliste/kodenummer. Ingen anmærkninger.
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i
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indeværende kalenderår (modtagekontrol, dokumentation, adskillelse, mærkning. Ingen anmærkninger
Tilsætningsstoffer m.v.: Det indskærpes at fødevaretilsætningsstoffer som er opført i EU tilsætningsstofdatabase,
kun må anvendes på de nævnte vilkår med de nævnte formål og begrænsninger. Følgende er konstateret:
Virksomheden markedsfører produkt(ostepops) indeholdende E110(Sunset Yellow) ostepopsene er produceret i
USA, produktet er vurderet og placeret i produktkategori 15.1 i EU databasen, hvori E110 ikke må anvendes.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi indstiller salget. Produktet er planlagt udfaset. Produktet er
købt i EU af importøren. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden. Virksomheden kontakter leverandøren for datablad for konkret indhold. Hjemtaget
en pose til evt. supplerende kontrol. Ydet konkret vejledning til kontrol af tilsætningsstoffer på EU
tilsætningsstof database.
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