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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: I forbindelse med udvidet
førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om
Frederiksvej 35, st th

egenkontrol og risikovurdering, sporbarhed, anprisninger fx på

2000 Frederiksberg

hjemmeside, Offentliggørelse på hjemmeside, risici som bør

38733702

nævnes i risikoanalyse/vurderingen, mærkning af fødevarer,
registrering fx ved import og samhandel, økologi samt
væsentligt ændrede aktiviteter.
1
Virksomheden oplyste at de er påbegyndt markedsføring på
hjemmeside, men har ikke importeret eller indkøbt fødevarer
1

ved kontrolbesøget start.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
har redegjort for procedurer ved tilbagekaldelse, som vurderes

1

til at være simpel, da det er hele partier som indkøbes og

1

sælges til en kunde.
Vejledte konkret om regler for pressemeddelser og henviste til
www.fvst.dk
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er konstateret:
Virksomheden har fremvist et egenkontrolprogram som
dækker både økologi og også noget fødevaresikkerhed.
Virksomheden har derudover kigget på blanketter på
ww.fvst.dk og har selv prøvet at udarbejde en
risikoanalyse/vurdering.
Har vurderet at den er få utilstrækkelig og mangler udpegning
af risici fx. pesticider, fremmedlegemer og E. coli.
Der er ikke vurderet på sandsynlighed og konsekvens og taget
stilling til fx. GAG/CCP.
Virksomheden har skrevet styrende foranstaltninger op som fx.
krav til transportør er godkendt, leverandør garantere status på
sprøjtemidler.

X

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da virksomhedens egentlig
aktiviteter ikke er opstartet kun markedsføring.
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Vejledt generelt om krav til egenkontrol og risikoanalyse.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering for importaktiviteter. Aktiviteter
er dog ikke påbegyndt.
Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret procedurer for importerede økologiske fødevarer herunder at
udfyldte kontrolattester samt at regler og fastlagte procedurer for import følges. Vejledt om at procedurer
tilføjes procedurer omkring fx. forhåndsanmeldelse og sikring af at der foretages modtagerkontrol ved første
modtager.
Kontrolleret procedurer for dokumentation vedr. økologiske produkter kontrol af økologi-dokumentation - partiog leverandør-dokumentation - for registrerede ind- og udgående varer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske produkter. Virksomheden er ikke
modtager af varer, da de sendes direkte til kunde. Ingen anmærkninger.
Vejledt om at få beskrevet at kunde gøres opmærksom på varemodtagelseskontrollen af bl.a. økologi
mærkningen.
Virksomheden vil fremsende et revideret økologiegenkontrolprogram, som der vil blive udarbejdet en
økologirapport ud fra. FVST afventer indsendelse af rtevideret program.
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