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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Vesterbrogade 149

uden anmærkninger: Kontrolleret at virksomheden har
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procedurer der sikre at virksomheden kan foretage en hutig og
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præcis tilbagekaldelse. Vejledt om dokumentationskrav ved
tilbagekaldelser og krav til, at virksomheden sikre sig, at kunder
er orienteret fx. ved at bede om en retur mail.
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Vejledt om krav til at Fødevarestyrelsen orienteres ved
tilbagekaldelser og anmeldelse af sygdom fra kunder.
Virksomhedens egenkontrol: Vejledt om at virksomheden skal
kunne fremvise en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt om regler for
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offentliggørelse af kontrolresutater på egen hjemmeside.
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Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
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anærkninger: Kontolleret følgende obligatoriske mærkninger er
tilstede: Anvendelse af ordet "Ingredienser", oplysning af
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ingredienser i faldende orden, angivelse af ansvarlig
virksomhed, angivelse af nettovægt, varebetegnelse, angivelse
af holdbarhed.
Kontrolleret sporbarhed et led tilbage og et led frem på tre
produkter.
Konstateret at en vare indeholdende E 330 ikke er angivet med
kategoribetegnelse. Virkosmheden tager kontak med
underleverandør. Vurderet som en bagatelagtig overtrædelse
på det pågældende kontrolbesøg.
Vejledt om regler for QUID-mærkning af de ingredienser der
indgår i varebetegnelsen. Henvist virksomheden til Vejledning
om mærkning på www.fvst.dk
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: kontrolleret stikprøvevis at virksomheden ikke
importere varer fra EU eller 3. land. Kontrolleret at en

X

leverandør er underlagt fødevarekontrol i DK.
Særlige mærkningsordninger: Virkosmheden har ansøgt om
økologigodkendelse: Kontrolleret at virksomheden har
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procedurer der sikre, at leverandører/underlaverandører er omfattet af økologikontrol, at varen er angivet med
økologisk status på samtlige følgedokumenter og mærkning. Kontrolleret at virksomheden har procedurer der
sikre, at varer mærkes korrekt jf. regler om økologi og at vikrosmheden har procedurer der sikre at den til enhver
tid kan dokumentera balance mellem indkøb og salg.
Anmodet om fremsendelse af revideret egenkontrolprogram for økologi, inden virksomheden kan godkendes til
salg af økologiske fødevarer.
Varestandarder: Virksomheden forhandler ikke vare der er underlagt varestandarter.
Tilsætningsstoffer m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kontrolleret at et tilsætningsstof anvendt i
varen er lovligt QS.
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.
Virksomheden har fået tildelt endelig branche: Kontorvirksomhed, ikke-animalske fødevarer, branchenummer
46.39.00.D. Antallet af ordinære kontrolbesøg pr. år er på nuværende tidspunkt 1. Virksomheden havde ingen
besmærkninger. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om betaling for kontrol, økologi,
egenkontrol og risikovurdering. sporbarhed, anprisninger, registrering fx ved import og samhandel, økologi samt
væsentligt ændrede aktiviteter.
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