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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Skovvej 28B

uden anmærkninger: Gennemgået virksomhedens skriftlige og

2820 Gentofte

mundtlige tilbagetrækningsprocedurer.

35049797

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder
HACCP-plan. Virksomheden har fået udarbejdet et nyt
1

egenkontrolprogram og risikoanalyse dateret oktober 2016.
Der er ikke udpeget nogen kritiske kontrolpunkter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

1

på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om

1

eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er konstateret:
Virksomheden har ikke noget link, men oplyser at det vil blive

1

ordnet hurtigst muligt. I øvrigt ingen anmærkninger.

1

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret sporbarhed frem til aftager og
tilbage til leverandør for et parti frosne soskuldre og -ben. Set

1

eksempel på mærkning af et parti, der overvejes at indkøbes.

1

Varerne er ikke færdigpakkede. Vejledt virksomheden konkret
om angivelse af leveringsadresse i henhold til reglerne om
animalsk sporbarhed
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens importaktivitet. Det er konstateret,
at virksomheden ikke importerer fødevarer under
restriktion/intensiveret kontrol. Ingen anmærkninger.
Set ansvarsfordelingsaftale med lager, der tænkes taget i brug.
Denne er udarbejdet i forbindelse med etablering af nyt
egenkontrolprgram. I aftalen er anført aftale om udførelse af
modtagekontrol og modtageregister.

X

X

Kontrolleret virksomhedens vareudvalg: Ingen anmærkninger.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den
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2 timer 10 min.
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nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har etableret skriftlige egenkontrolprocedurer til
sikring af, at leverandører og transportører er registreret eller autoriseret af fødevaremyndighederne. Set
dokumentation på en transportør og på at italiensk leverandør er på EU listen over autoriserede
fødevarevirksomheder.
Tilsætningsstoffer m.v.: Der forhandles ikke fødevarer med indhold af tilsætningsstoffer. Ok
Kemiske forureninger: Virksomhedens egenkontrol omfatter kemiske forureninger. OK
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