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uden anmærkninger: Virksomheden har redegjort for sine
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tilbagetrækningsproceduerer og håndtering af forbrugerklager.
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Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Gennemgået virksomhedens risikoanalyse
dateret marts 2015. Vejledt virksomheden konkret om at
1

præcisere at temperaturer under transport håndteres som en
god arbejdsgang og om at revidere teksten for hvorledes denne
overvåges, så den passer til virkeligheden (der indhentes data

1

for temperatur hvis der er overskridelser i forhold til den aftalte

1

ved levering.)
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter

1

på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger. Vejledt

1

om nyt link til smileysiden.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kontrolleret sporbarhed, herunder animalsk

1

sporbarhed, på 2 partier fjerkrækød tilabge til leverandør og
frem til aftager. Virksomehden indfører ikke fødevarer, der er
færdigpakket til den endelige forbruger. Set eksempel på
datablade fra 2 leverandører.
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 importerer fødevarer under
restriktion/intensiveret kontrol. Virksomehden oplsyer at den
abonnerer på nyhedsmails fra Fødevarestyrelsen om import.
Set eksempler på importpapirer (CVED, health certificates) for
2 importer til DK. Ingen anmærkninger.
Vejledt virksomheden konkret om at sikre sig, at første

X

X

modtagelager er vidende om, at de er første modtager af
animalske fødevarer fra samhandelslande.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
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vareudvalg. Virksomheden har redegjort for hvorledes den sikrer sig at leverandører er registrerede af
fødevaremyndighederne. Vejledt virksomehden konkret om hvorledes den kan slå autoriserede virksomheder i
EU op via fødevarestyrelsens hjememside. Set dokumentation for at transportør er registreret af
fødevaremyndighederne.
Tilsætningsstoffer m.v.: Virksomheden oplyser, at den ikke forhandler fødevarer, der er omfattet af Danmarks
særregler for tilsætningsstoffer (nitrit). Ok.
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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