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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
Hasserisvej 139

risikoanalyse/egenkontrol for indførsel af fødevarer fra andre

9000 Aalborg

samhandelslande i forbindelse med kontrol af aktiviteten

15800240

import og samhandel. Virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol er dækkende for virksomhedens
aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
risiko-analyse, herunder HACCP-plan.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
1

på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed af udvalgte
produkter, samt procedure for sikring af dette. Ingen

1

anmærkninger

1

Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering
er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen

1

anmærkninger.

1

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den

1

nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret
herom.
Kontrolleret opbevaring af vandmærkepapir og procedure for
udstedelse af eksportcertifikater. OK. Det er konstateret at
datterselskab i flere tilfælde har fået udstedt
eksportcertifikater på vandmærkepapir rekvireret af Tomex
Danmark A/S. Der foreligger ikke skriftlig aftale om
overdragelse. Virksomheden oplyser de straks vil ændre
procedure og rekvirere vandmærkepapir for hver virksomhed.
Dette betragtes ved dette tilsyn som en bagatelagtig
overtrædelse. OK.
Der vejledt om gældende regler for udstedelse af
eksportdokumenter, samt regler om importrestriktioner,

X

X

herunder prøveudtagning.
Varestandarder: Kontrolleret markedsføring af mejeriprodukter.
Det er konstateret, at "white combi" markedsføres som ost på
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hjemmeside. Der er i den forbindelse vejledt om krav til indhold ved markedsføring som mejeriprodukter og ost.
Virksomheden oplyser, at markedsføringen vil blive ændret. Dette vurderes som en bagatelagtig overtrædelse.
OK.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret procedure for overholdelse af krav til indhold af tilsætningsstoffer. OK.
Emballage m.v.: Kontrolleret procedure for overholdelse af krav til fødevarekontaktmaterialer, herunder set
dokumentation for erklæring fra udvalgt leverandør. OK.
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