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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og

2

adskillelse af fødevarer og kosttilskud, temperaturer i

2

køleskabe, procedurer i forbindelse med salg af uemballerede
fødevarer, ingen anmærkninger. Vejledt omkring procedurer til
sikring af at varer opbevares efter opbevaringsanvisningen.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret generel rengøring af
butiksområde og kælder, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret generel vedligeholdelse
og husorden i butik og på lager, ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse, dokumentation for udført egenkontrol på
opbevaringstemperatur, dokumentation for udførte
tilbagetrækninger, ingen anmærkninger. Vejledt omkring
dokumentation for udført egenkontrol på området
varemodtagelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret stikprøvevist dansk
mærkning, ingen anmærkninger.

X

Kontrolleret sporbarhed af 3 kosttilskudsprodukter, ingen
anmærkninger
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
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forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel. Det indskærpes, at virksomheder, der indfører
fødevarer fra andre lande, skal være registreret til aktiviteten. Følgende er konstateret: Virksomheden indfører
fødevarer fra Tyskland og Spanien og virksomheden er ikke registreret til indførsel af fødevarer fra andre lande.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi retter op på det så hurtigt som muligt. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
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: Følgende er konstateret: Virksomheden pakker og markedsfører økologiske
fødevarer uden af være registreret til denne aktivitet. Det indskærpes, at virksomheder ikke må pakke
økologiske varer uden at være under økologikontrol. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi overvejer
om vi vil ophøre med at pakke økologiske varer. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt om at reglerne for handel med økolologiske varer kan findes i økologivejledningen som er tilgængelig på
fødevarestyrelsens hjemmeside.
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