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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret
tilbagetrækningprocedurer. Ingen anmærkninger

Diplomvej 372
2800 Kongens Lyngby

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret risikoanalyse af

37794295

indkøb for mikrobiologiske forureninger, kemiske forureninger
samt fysiske forureninger. Ingen anmærkninger
1
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om
1

reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret procedurer for
sporbarhed 1 led frem og 1 tilbage, virksomheden har et

1

database hvor alle oplysningerne. Ingen anmærkninger

1

Kontrolleret virksomhedens færdigpakkede fødevarer er

1

mærket med en korrekt og læsbar ingrediensliste. Ingen
anmærkninger
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg:

1

Ingen anmærkninger.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen
anmærkninger.
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 følgende
bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
krydsforurening, skadelige stoffer ved forkert tilberedning,

X

X

tilberedning af særlige råvarer, buffet og selvbetjening,
personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed,
anprisninger og registrering fx ved import og samhandel,
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økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
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.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret økologisk procedurer for
Regnskab,
Dokumentation,
mærkning. Ingen anmærkninger
Kontrolleret mærkning af økologiske chips: EU-logoet, ingrediensliste, kodenummer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret økologileverandørerklæring fra leverandørerne og på lagerhotellet
Fødevarestyrelsen vil fremsende en leverandørerklæring
Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår.
Kemiske forureninger: Kontrolleret at virksomheden følger deres risikoanalyse for kemisk forurening,
virksomheden har hjemtaget certifikater iso22000 på at leverandøren er udlagt kontrol. Ingen anmærkninger
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