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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Havnegade 100 D

uden anmærkninger: opbevaring og adskillese af fødevare,

5000 Odense C

virksomheden har chokoladeprodukter og vand, med deres

21093939

eget logo, alt er produceret i Danmark. Gennemgået mundtlig
procedure for kontrol af dato og rotation i forhold til salg ingen
anmærkninger.
1

Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Lagerlokale.

1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Lagerlokale, udstillingenslokalet, med inventar

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder

1

HACCP-plan, for sporbarhed og tilbagetrækningsprocedurer.

1

Konstateret at virksomheden ikke har en ansvarsfordeling i
forbindelse med køb af chokolade, i forhold til mærkning,
indhold og fødevarekontatktmaterialer, eller har en dækkende
risikoanalyse eller egenkontrolprogram på områderne,
forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse, da

2

virksomheden vil få lavet en aftale eller tilrettet deres
risikoanalyse og egenkontrolprogram.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Følgende er konstateret: Der
er ikke link på forsiden af hjemmesiden , men på en
underliggende side, forholdet vurderes som en bagatelagtig
overtrædelse da virksomheden vil rette op på forholdet.
Vejledt konkret om den nye hjemmeside for www.findsmiley.dk
Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring af
fødevarer. Følgende er kontrolleret: 3 Chokoladeprodukter for
vildledende mærkning, herunder glutenfrit, uden palmeolie og
uden tilsætningsstoffer. Ingen anmærkninger.
Det er konstateret at allergener ikke er fremhævet i

X

indholdsfortegnelsen, på nødder og mælk, forholdet vurderes
som en bagatelagtig overtrædelse.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering
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3 timer 30 min.

Kontrolrapport
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er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger
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.
Emballage m.v.: Det indskærpes, at virksomheden skal have dokumentation for at fødevarekontaktmaterialer er i
overensstemmelse med lovgivningen inden de markeredsfører dem Følgende er konstateret:Der er ikke fremlagt
fyldestgørende overensstemmelseserklæringer på de 5 stikprøvevist udtagne produkter, der omfatter
produktgrupperne Melaminprodukter, plastikprodukter og papprodukter. Der er ikke fremvist dokumentation
for at "Chinabox to go", papboks kan bruges til fødevare, og testene er udført med vand, ved stuetemperatur,
produktet er ikke mærket med anvendelsesbegrænsniger. Det må forventes at en boks til takeout kinamad,
bruges til temperaturer over stuetempeartur, samt til andre fødevarer en vand. Virksomheden ingen
bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Det indskærpes, at virksomheden skal have procedurer for indhentning af tilstrækkelig med dokumentation for
produkter der kan komme i kontakt med fødevare, samt at informationer om tiltænkt brug af produktet skal
videregives til kunderne. Følgende er konstateret: Der er ikke overensstemmelseserklæring på picnic-kurv,
produktet må antages at kunne komme i kontakt med fødevare. Virksomheden har ikke mærker med
anvendelsesbegrænsninger i form af fødevareart, tid og temperatur, på nogen af de 5 stikprøvevist kontrolleret
produkter. Virksomheden ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer kontrolleret ved gennemgang at sporbarhed på importeret melamin..
Ingen anmærkninger
det er konstateret at virksomheden ikke kan fremvise fuld sporbarhedsdokumentation, i form af fuld opgørelse
af sendte produkter, da der er to systemmer ved salg i Danmark og salg i udlandet, forholdet vurderes som en
bagatelagtig overtrædelse.
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