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I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden
blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering, sporbarhed
Thorsgade 46A, 3. th.

og registrering fx ved import og samhandel, økologi,

2200 København N

anprisninger herunder med indhold af vitaminer samt

37594679

sundhedsanprisninger og væsentligt ændrede aktiviteter.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: skriftlige procedurer for tilbagetrækning.
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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol for import af fødevarer fra 3. land i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel,

1

for punkterne: indkøb råvarer, risici gær/skimmel, pesticider
samt levernadør vurdering. Virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol er dækkende for virksomhedens

1

aktiviteter. Ingen anmærkninger.

1

Konkret vejledt om vurdering af risici ochra toksin, virus og
risici bakteriel forurening og samt revurdering af aflatoksin
(grænseværdier) samt om muligheder for sikring via leverandør
statments, analyser mm.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Vejledt generelt om
reglerne vedr. visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Virksomheden er nystartet og har
ikke forhandlet eller mærket fødevarer endnu.
Der er mundtlig redegjort samt skriftlige procedurer for
sporbarhed, ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg og
aktiviteter i forhold til det til Fødevarestyrelsen anmeldte:
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.
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X

Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den
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nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er registreret til indførsel af fødevarer, importør registrering opdateres, virksomheden er
nystartet og har indnu ikke importeret varer. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Modtaget bilag 2 i original, når opdateret økologi egenkontrol program er
fremsendt og vurderes at være tilstrækkeligt kan der udstedes økologi raport.
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