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Kontrolrapporten er ændret den 11-07-2016.
Filmbyen 16

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

2650 Hvidovre

uden anmærkninger: Tilbagetrækningskontrol og håndtering af

15118679

forbrugerklager.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
1

tilbagetrækningsprocedure samt
risikoanalyse/egenkontrolprogram for mærkning og allergener.
Virksomhed har dokumentation for, at

1

produktionsvirksomhed/leverandør af krydderier er underlagt

1

fødevarekontrol og har implementeret HACCP. Virksomheden
har også diverse certifikater for overholdelse af

1

mikrobiologiske, kemiske og fysiske forureninger i

1

krydderierne. Vejledt om vurdering af konsekvensen og
sandsynligheden af disse parametre i virksomhedens
risikoanalyse for importaktiviteter. Forholdet vurderes ved
dette kontrolbesøg som en bagatelagtig overtrædelse. Ingen

1

anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egne hjemmesider www.ideas-denmark.com og
www.crushgrind.com kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret, at virksomhedens
færdigpakkede krydderier er mærket med en korrekt og læsbar
ingrediensliste, nettovægt, holdbarhed og varebetegnelse.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret følgende produkter ”Hot Mexico", "Milano Hot
Pastamix" og "Party Dip" for mærkning af allergene
ingredienser / for advarselsmærkning med "kan indeholde spor
af". Ingen anmærkninger.

X

X

Sporbarhed et led frem og et led tilbage på ”Hot Mexico",
"Milano Hot Pastamix" og "Party Dip" kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
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Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og
samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer fra 3. lande, jf. sporbarhedskontrol.
Ingen anmærkninger.
Virksomheden er implaceret i endelig branche: FKM: Engrosh., halvfab. og brugskl. prod., prod.- og
transportudstyr, import, sam- og indenrigsh., branchenummer 46.00.00.D. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr.
år er på nuværende tidspunkt 0,5.
Virksomheden har fået tildelt endelig bibranche: Kontorvirksomhed, ikke-animalske fødevarer, branchenummer
46.39.00.D. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 1. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen besmærkninger. 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.
Kemiske forureninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for overholdelse af
følgende parametre i krydderier: aflatoksin og ochratoksin.
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