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Kontrolrappporten er ændret d. 31 maj 2017, kontrolresultatet
Lager

er uændret.

Stamholmen 165

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

2650 Hvidovre

uden anmærkninger: opbevaring af fødevarer på lager,

89650410

håndtering ved pakning i pakkelokalet, mundtlige procedurer
for sikring mod krydskontaminering fra allergene til ikke
allergene varer, håndvaske faciliteter i pakkerum og i personale
2

omklædning. En håndvask i et personaletoilet er ikke forsynet

1

med rimelige mængder varmt vand, dette forhold er vurderet

1

som bagatelagtig overtrædelse ved dette tilsyn. Virksomheden

2

oplyser det rettes.
Kontrolleret virksomhedens procedure for hygiejnisk pakning af

1

te. Det indskærpes at fødevarer skal beskyttes i alle procesled.

1

Følgende er konstateret: Der pakkes te i lagerhal direkte under

1

loft hvis overfalde ikke er egnet til lokale med håndteting af
åbne fødevarer da loftet er med hulheder og kan give
anledning til ansamlinger af snavs. Virksomheden havde
følgende bemærkninger: Det rettes. Indskærpelse medfører

1

gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, Se

1

klagevejledning på bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler:
pakkelokale, 2 lager haller. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: overflader på borde i pakkerum,
skadedyrssikring af 2 porte i lagerrum.
Vejledt om skadedyrssikring af branddør, virksomheden oplyser
det straks rettes, lille hul v branddør vurderet som bagatelagtig
overtrædelse ved dette tilsyn.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrolprogram for import af te fra Kina,
risici kemiske risici, procestri indkøb. vurdering og metode til
styring.

X

Ingen anmærkninger.
Det indskærpes, at virksomheder skal følge de i risikoanalysen
og egenkontrolprogram fastlagte procedurer . Følgende er
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konstateret: Det angives i risikoanalyse for indkøb, te, fra Kina, risici pesticider at samarbejdspartnere skal vær
certificerede og kontrolleres jævnligt, og at der spørges ind til PAH samt at der udtages stikprøver med jævne
mellemrum for rester af pesticider. Disse certificeringer og svar ang. PAH kan ikke fremvises, og virksomheden
oplyser at seneste stikprøvekontrol blev udført januar 2016. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi
opdatere vores risikoanalyse, så det fremgår tydeligt hvor tit pesticidkontrol udføres. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at personer, der behandler fødevarer, er behørigt oplært. Ingen
anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på fødevarer i forbindelse med kontrol af aktiviteten import
og samhandel. Følgende fødevarer er kontrolleret: Importerede te fra 3. land. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens færdigpakkede fødevarer er mærket med en korrekt og læsbar ingrediensliste,
nettovægt, holdbarhedsoplysninger.
Konkret vejledt om krav om nærings dekleration for te med indhold af f. eks. kandiseret frugt, sukker ol. som
ændre næringsindholdet.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg og aktiviteter: Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering for importaktiviteter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: dokumentation for frigivelse af 3 typer te omfattet af restriktion.
Ingen anmærkninger
Tilsætningsstoffer m.v.: Virksomheden anvender ikke tilsætningstoffer og importerer ikke 3. lands te med
tilsætningsstoffer
Kemiske forureninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: analyse af te fra 3. land omfattet af CED
DK-AAR 2017-023 i form af analyse udtaget jf. forordning 669/2009 af fødevarestyerelsen. Virksomheden
oplyser de jævnligt for udtaget egen prøver til analyse for pesticider, konkret vejledt om muligheder for
supplering med analtyser fra leverandør i 3. land.
Emballage m.v.: Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer (metaldåse til te) kontrolleret. Ingen anmærkninger
Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer, metal dåser, kontrolleret. Ingen anmærkninger
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