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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
Møllehaven 8

procedure for tilbagekaldelse. Ingen anmærkninger.

4040 Jyllinge

Virksomheden har ingen opbevaring af fødevarer på adressen.

20029846

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser at hjemmesiden vil blive opdateret
1

inden for kort tid i forhold til markedføring af fødevarer og
fødevarekontaktmaterialer.
Mærkning og information: Kontrolleret dokumentation for
hvorfra og hvortil udvalgte fødevarer er leveret via ordre og
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faktura papirer: Dansk vinterbryg, Brrown ale og karameller
m/havsalt leveret fra dansk virksomhed. Ingen anmærkninger.

1

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens aktiviteter og

1

ejerforhold. Virksomheden samhandler fødevarer og
fødevarekontaktmaterialer indenfor EU. 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
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herom.
Emballage m.v.: Kontrolleret system til dokumentation for
sporbarhed samt procedure for tilbagekaldelse. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret erklæring fra dansk leverandør af glas skål, dateret
samt med relevant reference til EU-forordning nr. 1935/2004
og EU-forordning nr. 2023/2006 (GMP). Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed og erklæring fra leverandør af drikke
flaske af plast for overholdelse af relevante regler, herunder
regler over overensstemmelseserklæring på
fødevarekontaktmaterialer af plast: Set faktura ét led tilbage til
italiensk leverandør og ét led frem til virksomhedens kunde på
plast-drikke flasker fra Italien, 1500 stk. december 2015.
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X

Flasken er mærket med glas og bestik symbol, PE-LD samt
producent "Roto". Virksomheden har fremvist en
analyserapport bestilt af leverandøren, men kan ikke vise en
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overensstemmelseserklæring fra leverandøren. Vejledt generelt om regler for at fødevarekontaktmaterialer skal
ledsages af overensstemmelseserklæringer samt vejledt konkret om at erklæringer fra leverandører af
fødevarekontaktmaterialer af plast skal indeholde oplysninger i henhold regler i bekendtgørelse nr. 822/2013
samt EU-forordning nr. 10/2011, herunder oplysninger om overholdelse af migrationsgrænser, materiale
identitet, reference til EU-forordning nr. 1935/2004, oplysninger om anvendelse og evt. begrænsninger.
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