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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Mileparken 1-5

uden anmærkninger: opbevaring af ikke-letfordærvelig,

2740 Skovlunde

færdigpakkede fødevarer på lager, procedure for personlig

10508037

hygiejne, transport af fødevarer, tilbagetrækningskontrol og
håndtering af forbrugerklager.
1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:

1

lager og personalefaciliteter. Ingen anmærkninger.

1
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: lager, herunder skadedyrssikringen.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:

1

Virksomhedens risiko-analyse. Virksomheden anvender

1

Fødevarestyrelsens blanket 1 samt eksempel på egenkontrol.
Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Virksomheden oplyser, at

1

den har lavet en ny hjemmeside og vil oprette link til egne
kontrolrapporter på smiley-hjemmesiden.
Mærkning og information: Der er kontrolleret for sporbarhed
et led tilbage og et led frem på Heedebolcher. Ingen
anmærkninger.
Gennemgået virksomhedens sporbarhedssystem, herunder
sporbarhedsdokumentation ved transport af fødevarer. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden

X

forhandler og opbevarer vegetabilske, ikke-letfordærvelige,
færdigpakkede fødevarer samt forhandler
fødevarekontaktmaterialer. Virksomheden er blevet registreret
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hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden oplyser, at den ikke importerer fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer.
Dette er kontrolleret via sporbarhed. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Engroshandel og oplagring, ikke specialiseret,
ikke-letfordærvelige fødevarer, branchenummer 46.39.00.C. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på
nuværende tidspunkt 1.
Virksomheden har fået tildelt endelig bibranche: FKM: Kontorvirksomhed, fødevarekontaktmaterialer,
branchenummer 46.00.00.C. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 1.
Virksomheden havde ingen bemærkninger. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
skadedyrssikring, sporbarhed, registrering fx ved import og samhandel, økologi samt væsentligt ændrede
aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden køber og opbevarer økologisk kaffe og te fra en dansk leverandør.
Leverandøren er underlagt økologikontrol. Virksomheden har ikke anmeldt økologiaktiviteter. Vejledt om regler
for økologiske fødevarer. Virksomheden oplyser, at aktiviteten bliver anmeldt. Forholdet vurderes ved dette
kontrolbesøg som en bagatelagtig overtrædelse.
Emballage m.v.: Sporbarhed et led tilbage af fødevarekontaktmaterialer fra danske leverandører kontrolleret.
Ingen anmærkninger.
Overensstemmelseserklæringer på diverse fødevarekontaktmaterialer fra danske leverandører er tilgængelige
på virksomhedens hjemmeside. Ingen anmærkninger. Virksomheden afventer fortsat erklæringer fra en
leverandør. Oplysninger om leverandøren er medtaget til videre kontrol.
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.
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